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Sammanfattning 

Denna uppsats granskar fem kommunala 1:1-satsningar, det vill säga projekt att ge en egen 

dator till varje elev. Syftet med uppsatsen är att jämföra beslutfattarnas visioner med 

elevernas upplevelser av det faktiska användandet. Utifrån detta är målet att identifiera hur 

stor vikt bilden av det medialiserade samhället hade vid beslutet av dessa satsningar och 

eventuellt fortsätter ha i det nuvarande användandet av tekniken. Frågeställningen fokuserar 

på hur stor roll bilden av det medialiserade samhället spelade i beslutsprocessen. Dessutom 

har ett par underfrågor formulerats för att tydliggöra arbetet. 

 

Uppsatsens teoretiska ramverk grundar sig främst i medialiseringsteorin och media literacy. 

Dessutom presenteras kommunikativa strategier, top-down och bottom-up samt Maslows 

behovstrappa för att ytterligare kunna problematisera de empiriska resultaten. Den metod som 

använts är kvalitativa samtalsintervjuer med både elever och beslutsfattare. Dessa har sedan 

transkriberats och analyserats utifrån de tidigare nämnda teorierna i tre analysteman; beslut, 

implementering och användning.  

 

Uppsatsen påvisar att det medialiserade samhället skapade ett upplevt måste för skolorna att 

följa med i teknikutvecklingen vilket underbyggde besluten för de flesta 1:1-satsningar. I och 

med ett beslut som med tydlighet anspelar på ett top-down-perspektiv skapas en ytlig 

instruktionsgrund till användarna. Tillgången till bara ett fåtal instruktioner skapade ett behov 

av att lärare och elever själva bildade sig en uppfattning om hur datorerna skulle användas på 

bästa sätt. Den nivå av mediekompetens som studien uppvisar indikerar även på att den i vissa 

fall är överskattad från beslutsfattarhåll. Detta har i sin tur lett till att det förändrade arbetssätt, 

som var beslutsfattarnas mål, främst syns genom ett utbyte av skrivdon från papper och penna 

till datorer hos eleverna. 

 

Nyckelord: 1:1-satsning, media literacy, grundskolan, IKT, datorer. 

 

 

  



Abstract 

Swedish title: 1:1 – teknik före funktion? – En studie av kommunala 1:1-satsningars 

motivering och implementering. 

 

English title: 1:1 – technology before function? – A study of the motivations and 

implementation of municipal 1:1-efforts. 

 

Author: Emil Olsenmyr and André Sannehag. 
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Aim and research question: The aim of this thesis is to reflect over municipal 1:1-efforts by 

reviewing the decision makers’ motives and compare these to the actual use of the 

technology, as it is perceived by the students. Based on this, our research question is as 

follows: 

- How much emphasis was placed on the perceived image of the mediated society in the 

municipal 1:1-efforts? 

 

Methodology & Material: Our method for this thesis is mainly a qualitative method with 

interviews. 10 interviews amongst 5 decision makers and 5 pupils were conducted. These 

were analyzed mainly through other academic thesis and articles. 

 

Theoretical framework: This thesis focuses on media literacy, mediatization, top-down and 

bottom-up, Maslow’s theory of self-actualization and Cornelissens theories of communication 

during change.  

 

Word count: 19 515 + abstract, summary, preface, table of contents, bibliography, enclosures 

and press release. 

 

Findings & Conclusions: Our findings indicate that the main reason for the 1:1-efforts were 

a percepted demand to keep up with society in regard to technology. Due to this not much of 

the implementation were handled in a dialogue, and the instructions in the beginning of the 

computer use were very brief. The practical computer use was in the empirical study 

dominated by an exchange of writing tool instead of a new approach of teaching. This 

difference between decision makers goals and users experiences are mostly due to this hasty 

distribution of technology.  

 

Link to society: Our findings and conclusions should be considered by decision makers who 

are on the verge of making a 1:1-effort. It also provides relevant information to interested 

parties, with all from parents to lectors, in how the reality is in the new school system. 

 

Key words: ICT, computers, media literacy, school, mediatization. 

 



Förord 

Först och främst vill vi börja den här kandidatuppsatsen med att rikta ett stort tack till de fem 

skolor och elever som ställde upp på intervjuerna. Vi vill även rikta ett tack till respektive 

beslutsfattare som trots sina hektiska scheman tog sig an att svara på två studenters frågor. 

Utan er hjälp hade studien inte kunnat genomföras, så stort tack till er alla. 

 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Amelie Hössjer som har varit engagerad gällande 

vårt uppsatsämne under hela arbetets gång och kommit med värdefulla reflektioner. Dessutom 

skulle vi också vilja tacka våra kurskamrater som genom kamratbearbetning och idéer även 

hjälpt uppsatsarbetet. Sist men inte minst vill vi tacka alla i vår personliga närhet som har 

bistått med korrekturläsning och att de stått ut med oss under uppsatsprocessen. 

 

Ämnet för denna uppsats är något som fascinerar oss båda, teknikinsatser i olika sfärer av 

samhället som kanske inte tidigare var teknikbaserat. Ett starkt intresse för vilka idéer som låg 

bakom de olika insatserna och hur väl de faktiskt fungerar födde vår uppsatsidé och vi hoppas 

att ni kan ha lika stort intresse som oss för denna uppsats.  

 

Arbetet har eftersom vi är två författare delats upp i två lika stora delar. Exempelvis delades 

teoriavsnittet upp i att Olsenmyr tog hand om avsnitten om medialiseringsteorin och media 

literacy medan Sannehag tog hand om avsnitten om top-down, bottom-up, 

kommunikationsstrategier och Maslows teori. Arbetet har granskats och genomarbetats 

tillsammans för att få ett så bra resultat som möjligt. Vidare har arbetsprocessen delats upp 

inom intervjuerna och transkriberingen vilket kommer att presenteras i senare avsnitt.  
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1 Inledning  
I och med den senare tidens tekniska framsteg har mer och mer av samhället digitaliserats och 

medialiserats. Detta innebär att handlingar som tidigare utfördes på analogt vis blir digitala. 

Exempel på detta är att bankärenden görs via internet och att papperstidningar förflyttar sig 

till internet. De flesta av samhällets sektorer påverkas; exempelvis skaffar kommuner 

mobilapplikationer, bibliotek satsar på e-böcker och ljudmedia och kundtjänst bedrivs enbart 

genom e-postkontakt. I grund och botten handlar det om en anpassning till den moderna 

teknik som finns tillgänglig och bedöms som attraktiv. Ansatsen till denna uppsats är att den 

mediala och digitala världen nu får en allt mer central roll i en av Sveriges äldsta institutioner: 

skolan. Exempelvis ersätts lärares skrivtavlor med interaktiva skrivtavlor 

(Interaktivskrivtavla.se - 2012-11-23) och lärare sköter huvuddelen av det administrativa 

arbetet digitalt. Det pågår även 1:1-projekt (en till en) som innebär att alla elever och lärare 

får tillgång till egna datorer att utföra skolarbetet på. I och med dessa satsningar får datorerna 

en central roll i undervisningen. Vårt intresse för ämnet och 1:1-satsningar skapades främst ur 

en egenupplevd samhällelig självklar bild av att inblanda modern teknik i ett flertal tidigare 

analoga institutioner.  

 

1:1-satsningar är omfattande och väcker åsikter från många håll. Representanter från 

Folkpartiet i Stockholmsregionen skriver bland annat på Svenska Dagbladets debattsida 

Opinion att: ”I Folkpartiets skola är datorn ett lika självklart redskap som pennan [...]” (Svd.se 

- 2012-11-23) Det ligger en stark emfas på datorns vikt i skolverksamheten, även om 

författarna i samma debattartikel lyfter fram läraren som den absolut viktigaste kuggen i 

skolan. Erik Fichtelius, som är VD för Utbildningsradion, påpekar i ett eget debattinlägg att 

det inte bara är viktigt med datorer till elever, utan att den digitala klyftan mellan dem som får 

tillgång till datorer och dem som inte får det ökar.  

Och än värre är det för eleverna, där egen dator betraktas som lyx! Fortfarande är den skola som 

erbjuder en dator till varje elev någon sorts föregångsskola. Det är närmast absurt. (Dn.se - 2012-

11-23) 

Dessa värderingar där bristen på datorer beskrivs som ”absurd” och datorns roll i skolan som 

”självklar” är tydliga indikatorer på värdet och intresset i denna fråga. Dessutom att 

skolgången i grundskolan är obligatorisk och berör alla Sveriges unga leder till ett klart 

allmänintresse för hur verksamheten bedrivs. En ytterligare aspekt är att en sådan omfattande 

ekonomisk satsning, som ett 1:1-projekt ändå är, kan påverka flera sektorer inom utbildningen 
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beroende på hur finansieringen ordnas. Allt detta leder till, vilket bland annat visas med 

uttalandet från Folkpartiet, att tekniksatsningar i största mån även är politiska sakfrågor.  

 

Sett till medie- och kommunikationsvetenskaplig tradition faller denna uppsats främst under 

medier och samhälle-kategorin. Detta hänger samman med att den fokuserar på hur mediala 

kanaler och möjligheter påverkar en tidigare analog samhällsinstitution. En aspekt av detta är 

att mer och mer av interaktionen i skolan blir det Thompson (1995:109f) kallar medierad, det 

vill säga att den inte bedrivs ansikte mot ansikte utan genom att exempelvis lärarnas 

återkoppling sker över e-post. Andra insikter från den medievetenskapliga forskningen är att 

skolarbetet bland annat har tendenser till att konvergeras. Neuman (2010:4ff) tar upp en 

generell bild av att det finns indikatorer på att många traditionella medier håller på att 

konvergera in i ett gemensamt medium, kanske framför allt då internet. Om all information 

ska hämtas från internet och inte från andra medier som böcker eller tidningar så blir 

onekligen datorn oumbärlig i skolverksamheten.  

 

Mycket av det som gjorts tidigare för att undersöka detta område har fokuserat på lärarnas 

upplevelser  ur ett pedagogiskt perspektiv och hur de ställer sig till appliceringen av IKT 

(Information- och kommunikationsteknologi). Andersson & Eriksson (2012:3f) påpekar bland 

annat att lärare använder datorerna i sin undervisning entusiastiskt och aktivt. Berglund 

(2011:52) framhåller dock att även om intresset finns hos lärarna saknas i stor omfattning den 

nödvändiga kompetensen och att det finns risker med att lägga allt ekonomiskt krut på en 

insats. Däremot konstaterar han att fördelarna avsevärt överväger nackdelarna (Berglund 

2011:52). Detta lärarfokus är intressant då det är de som är pedagogerna och tydligt kan svara 

på de pedagogiska möjligheterna med tekniken. Dock är det eleven som agerar som kund i 

skolväsendet, i viss mån tillsammans med sina föräldrar. Trots detta har färre undersökningar 

i Sverige gjorts med just elevfokus. Det finns internationella exempel som Towndrow & 

Vaish (2009) som granskat användandet av trådlösa datorer i engelskundervisning i 

Singapore. Deras slutsats i den granskningen är att trots stor tillgång så är det inte en stor 

förändring på lärosättet.  

 

Denna uppsats fokus är att analysera beslutfattarnas motiveringar till 1:1-satsningarna och 

jämföra dessa beslut med de faktiska upplevelserna hos eleverna. Genom att göra detta ur ett 

medialt perspektiv istället för ett pedagogiskt samt att ge eleverna större fokus än vad som 

hittills gjorts är ambitionen att komplettera den befintliga forskningen.  
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1.1 Syfte 
Uppsatsens syfte är att granska kommunala 1:1-satsningar i grundskolans senare år utifrån 

beslutsfattarnas visioner och sedan jämföra dessa med elevernas upplevelser av det faktiska 

användandet. Utifrån detta är målet att identifiera hur stor vikt bilden av det medialiserade 

samhället hade vid beslutet av dessa satsningar och eventuellt fortsätter ha i det nuvarande 

användandet av tekniken.  

 

1.2 Problemformulering 
Utifrån syftet läggs fokus i uppsatsen på hur beslutet har tagits, motiverats och sedan 

implementerats. Genom kvalitativa intervjuer med både elever och beslutsfattare är tanken att 

identifiera en ståndpunkt från vardera grupp. Eleverna kan exempelvis ha en helt annan 

uppfattning än beslutsfattarna om vad datoranvändningen innebär. Denna jämförelse berör ett 

flertal beslutsaspekter som exempelvis vilka motiveringar, vilka visioner och vilket underlag 

som har underbyggt beslutsprocessen. Detta kan sedan jämföras med vad eleverna upplever 

som essentiellt och specifikt nyttigt i användandet. Nyckelfaktorer för undersökningen är: vad 

datorn skulle användas till och vad den faktiskt används till, vad beslutsfattarna respektive 

eleverna tycker är mest förtjänstfullt i användandet och hur nivån av mediekompetens upplevs 

av de två respondentgrupperna. Ambitionen är att utifrån detta inte bara få en bild av hur 

datorn används nu utan också hur implementeringen skett rent kommunikativt. 

 

1.3 Frågeställningar 
Utifrån vårt syfte och problemformulering har följande frågeställning samt två underfrågor 

formulerats: 

 Hur stor vikt har bilden av det medialiserade samhället vid 1:1-satsningar? 

o Hur påverkade implementeringen av teknik själva datoranvändandet i 

skolarbetet för eleverna i grundskolans senare år?  

o Hur upplever eleverna i grundskolans senare år de målsättningar som 

beslutsfattarna för 1:1-satsningarna strävade efter? 

 

1.4 Avgränsningar 
Att undersöka användandet av teknik i skolan är ett alldeles för brett ämne att bearbeta 

fördelaktigt i en C-uppsats, vilket har lett till en del avgränsningar. Den mest tydliga 

avgränsningen är att uppsatsen enbart inriktar sig på grundskolans senare år, det vill säga 

årskurs 6-9. Grundskolan är både obligatorisk och följer i större utsträckning samma läroplan, 

än exempelvis gymnasieskolorna, vilket underlättar ett generaliserande angreppssätt i vår 

undersökning.  
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En del urvalsavgränsningar gjordes också, vilket kommer presenteras i ett senare avsnitt i 

denna uppsats. Dessutom gjordes två ytterligare avgränsningar som är värda att ta upp. Dessa 

är att fokus enbart ligger på datorer istället för att även behandla iPads och andra tekniska 

hjälpmedel samt att uppsatsen bara rör kommunala skolor och inte friskolor. 

Datoravgränsningen gjordes för att även där lättare kunna jämföra olika kommuners 

upplevelser, men också för att användandet skiljer sig avsevärt mellan de olika hjälpmedlen. 

Avgränsningen till kommunala skolor gjordes därför att det är de skolor som omfattas av de 

1:1-beslut som fattas på kommunal nivå.   

 

1.5 Undersökningen och huvudbegrepp 
Undersökningen vi har gjort för att uppfylla denna uppsats empiri är en kvalitativ studie med 

samtalsintervjuer. Intervjuerna har utförts med fem elever och fem beslutsfattare, en från 

respektive kategori i varje kommun. Kommunerna vi har undersökt är sådana som har gjort 

kommunala 1:1-satsningar i grundskolans senare år. Dessa är: Botkyrka, Sala, Västerås, 

Sollentuna och Nacka. En mer utförlig beskrivning av undersökningen och urvalsprocessen 

återfinns i metodkapitlet.  

 

Några av våra huvudbegrepp för studien är: 

 IKT – Informations- och Kommunikationsteknik (Stoltz 2011:6), används i denna 

uppsats som en samlande term för användandet av ny teknik. I grunden är termen en 

variant av IT, som är mer utbredd, men med en emfas på det kommunikativa. 

 Beslutsfattare – I denna studie väljer vi att benämna alla som har en delaktighet i 

beslutsprocessen för 1:1-satsningen för beslutsfattare. Dessa kan vara politiker, 

tjänstemän eller koordinatorer.  

 Elev – Används i studien för att benämna alla elever som intervjuats i studien. En elev 

är en ung människa som går i skolan. I denna uppsats fall går alla delaktiga i 

grundskolans senare år. 

 1:1 – ”En-till-en”, som det uttalas, definierar en sådan distribution av exempelvis 

datorer så att alla, elever och/eller lärare, får en egen apparat tilldelad sig (Loman & 

Svensson 2011:1). 

 Top-Down – Är en kommunikativ teori som fokuserar på att ett beslut som tas högt 

upp i en organisations hierarki färdas nedåt (Sabatier 1986:33).  
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 Media Literacy – Är inte en ren läskunnighet som namnet antyder, utan snarare en 

kritisk mediekompetens och förmågan att ta till vara på medierad information 

(Fogelberg 2005:9).  

 Digital kompetens – Anknyter till media literacy, men handlar om att kunna hantera 

teknik, ta vara på digitalt material och reflektera över vem som äger informationen 

(Hernwall 2008:10f).  

 Medialisering –Är en term som beskriver förändringar som sker på grund av media 

(Hjarvard 2008:106). I denna uppsats används det även för att beskriva den påverkan 

ett medierat samhälle har på icke medierade institutioner.  

 Implementering -  Används i denna uppsats som benämning på processen från det att 

ett beslut har tagits till att det är i full användning. Starten av arbetet med datorer ute 

på skolorna ses även den som del av implementeringsfasen.  

 PIM – Praktisk IT- och mediekompetens, är en utbildning för lärare utformat av 

Skolverket för att utbilda lärare i IKT- och IT-användande i skolan. Målet med denna 

utbildning är att främja teknikutvecklingen i skolan. (Pim.skolverket.se 2012-12-04) 

 

1.6 Disposition 
Denna uppsats berör efter denna inledning en viss ämnesbakgrund där situationen för 

skolväsendet idag beskrivs utförligare. I bakgrundskapitlet tas även några av de tidigare 

undersökningarna och uppsatserna som gjorts inom detta ämne upp i en forskningsbakgrund. 

Efter det presenteras uppsatsens teoretiska ram i kapitel 3  med de teorier som vi ämnar 

använda i analysen. I kapitel 4 lyfts uppsatsen metod och material fram och 

tillvägagångssättet för undersökningen samt uppsatsens analysmodell presenteras.  

 

Efter dessa förberedande kapitel presenteras undersökningens resultat utifrån analysmodellen 

innan uppsatsens fokus skiftar till analysen som också är strukturerad utifrån de teman som 

kommer att presenteras under metodkapitlet. Baserat på de resultat som belysts i resultat- och 

analyskapitlet avslutas denna uppsats med en sammanfattande diskussion där resultatet 

diskuteras samt slutsatserna presenteras. Avslutningsvis lyfts även möjlig framtida forskning 

fram.  
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2 Bakgrund  
Bakgrundskapitlet behandlar två olika aspekter. Först i ämnesbakgrunden presenteras hur 

skolan skolans styrning har förändrats över tiden och hur IKT fått en allt större roll i skolans 

verksamhet. Dessutom behandlas två stora implementeringsprojekt som varit inspirerande för 

de svenska tekniksatsningarna. I forskningskapitlet presenteras tidigare forskning som är 

relevant för denna studie.  

2.1 Ämnesbakgrund 

2.1.1 Inspiratörer till 1:1-satsningar 

Maine som var klara med sin implementering redan 2004 har sedan dess varit en inspiratör för 

andra som implementerat teknik (1:1) i skolan. Maines initiativ tog sin början med en vision 

från den tidigare guvernören Angus King. King hade 1999 en vision om hur Maine skulle bli 

mer konkurrenskraftigt gentemot andra stater och samtidigt utbilda sina studenter för en snabb 

samt föränderlig värld. King menade att Maine behövde göra en kraftig avvikelse från vad 

som hade gjorts i det förflutna och istället förbereda skolan för alla de krav som samhället 

ställde. För att åstadkomma detta föreslog den tidigare guvernören att alla lärare och elever i 

”middle school” skulle få tillgång till bärbara datorer (Silvernail 2004:1). 

 

Den inledande fasen för Maine tar sin början under våren 2002, då nio klasser och deras lärare 

från ”seventh grade” fick tillgång till varsin bärbar dator (1:1). Detta finansierades genom 

Gates Foundation Grant och det skrevs även ett kontrakt med Apple Computer inc. Man 

startade även en utbildning för lärare där de fick lära sig det grundläggande om datorer. I 

samband med detta utbildade man också lärare som man kallade för RIM (Regional 

Integration Mentors) (ibid). De lärarna hade som uppgift att arbeta som mentorer för övriga 

lärare samt att stötta och utveckla skolverksamheten. Den andra fasen och den stora 

implementeringsprocessen för 1:1-satsningen inleddes under hösten 2002. I den fasen fick 

över 17 000 elever och deras lärare på 240 skolor i Maine tillgång till bärbara datorer. 

Dessutom utbildades ytterligare en pedagog och det tillsattes en tekniker som support i 

respektive ”middle school”. Även nio personer utbildades och specialiserades mot varje ämne 

i varsin region och hade till ansvarsområde att hjälpa lärare och skolor att integrera och 

tillhandahålla digitala läromedel som passade in i undervisningen. Den tredje och senaste 

fasen av implementeringen tillhandahöll både årskurs sju, åtta och deras lärare med bärbara 

datorer, vilket motsvarade cirka 37 000 personer (Silvernail 2004:2f). Alla som jobbade och 
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var verksamma inom skolan erbjöds professionell handledning och kontinuerliga 

utvecklingstillfällen (Silvernail 2004:4). 

 

Precis som många efterföljande skolor i Sverige har även Falkenberg tagit första steget mot 

sin 1:1-satsning efter att ha blivit inspirerade under ett besök i Maine (Tallvid 2010:7). 

Projektet i Falkenberg inleddes hösten 2007 och bestod av två skolor där samtliga i årskurs 7 

till 9 fick tillgång till varsin bärbar dator (Tallvid 2010:5). 

 

Projektet som startade i Falkenberg utfördes genom fyra olika steg: initiering, 

implementering, institutionalisering samt spridning. Under det första steget fick lärare och 

elever möjlighet att bekanta sig med den nya tekniken och dess möjligheter. Det är under 

initieringssteget som man kan se vilka lärare som är entusiastiska eldsjälar som vill lära sig 

mer och vilka som inte är lika entusiastiska till förändringen som sker. Det andra steget 

handlade om hur datorerna skulle implementeras och användas i det vardagliga skolarbetet.  

Nya krav ställs på lärarna och dessa kan ses som energikrävande och precis som i det första 

steget är det många lärare som vill gå tillbaka till de gamla ”trygga” lärostilarna. Alla 

inblandade bör därför vara medvetna om att denna fas som kan ta upp till två år är den mest 

kritiska. Vid övergången till nästa fas, institutionaliseringsfasen, handlar det om att komma in 

i en vardag där datorn ses och används som ett naturligt hjälpmedel i skolan. Det gäller att 

hela tiden fortsätta att arbeta med datorns implementering och att inte slå av på takten bara för 

att arbetet är relativt långt gånget. Denna förändring kräver mycket arbete och tid, vilket i sin 

tur kräver tålamod. Oavsett vilket tillvägagångssätt för implementering som används bör 

målet alltid vara att utveckla nya arbetsformer och motivera eleverna till lärande för att på så 

sätt öka elevernas måluppfyllelse i skolan (Tallvid 2010:7). 

 

Hösten år 2010 nådde Falkenberg sitt mål med att utrusta samtliga elever i årskurs 7 till 9 i 

hela kommunen med varsin bärbar dator. Falkenbergs 1:1-satsning var en av de första i sitt 

slag och kan betraktas som ledande gällande IT-satsningar i svenska skolor. Falkenberg har 

flera gånger fått priser för sin innovation och de två skolorna har fått ett enormt intresse från 

andra skolverksamheter runt om i Sverige (Tallvid 2010:6).  
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2.1.2 Ansvar och styrning - förr och nu 

Skolan är en verksamhet som ständigt varit i förändring och som har präglats av många olika 

riktlinjer och värderingar över åren. I slutet av 1900-talet skedde decentraliseringen av 

skolverksamheten som idag spelar en stor roll för hur den svenska skolan styrs och påverkas 

(Riis 2000:15). Innan decentraliseringen styrdes skolan av staten och alla direktiv om hur 

skolan skulle bedrivas lades fram centralt (Pierre 2007). Detta gjorde att lärare och rektorer 

inte hade så stort handlingsutrymme, men de hade däremot alltid ett regelverk i ryggen att luta 

sig mot. Detta innebar dock att de aldrig behövde motivera sina val eller planera särskilt 

mycket (SOU 2008:109, s.182). Lönerna var under den här tiden centralt styrda och skolorna 

finansierades inte av kommuner, utan genom specialdestinerade statsbidrag (Lindensjö & 

Lundgren 2000). Under 1980-talet utvecklades samhällets grundsyn från att gruppen stod i 

fokus till en mer individorienterad syn. För skolan innebar den mer individorienterade synen 

att olikheter välkomnades och att individens särdrag och intressen fick stå i fokus för 

undervisningen. År 1991 togs beslutet att den svenska skolan skulle styras kommunalt, och år 

1993 minskade statens inflytande över skolverksamheten. I och med detta var 

kommunaliseringen och decentraliseringen av den svenska skolan ett faktum (ibid). 

Idag har staten ett begränsat inflytande över skolväsendet. Nu är det upp till varje enskild 

kommun och skolverksamhet att utifrån de aktuella mål som staten tar fram i respektive 

läroplan att hitta en lokal arbetsplan som fungerar (ibid). Varje enskild kommun ansvarar för 

respektive skolors utbildning och måluppfyllelse gällande barn och elevers utveckling och 

inhämtning av kunskap (Skollag 2010:800, 2§). 

2.1.3 Implementering av IKT 

På senare år har 1:1-satsningar blivit allt mer populära och de finns i dagsläget på flera skolor 

runt om i Sverige (Skolverket1 2012-12-22). I en sammanställning som Skolinspektionen 

håller på med framgår det att av de 290 kommuner som finns i Sverige har 192 kommuner 

något slags digital satsning (Skoljobb.se 2012-12-22). IKT, datorer och digital kompetens i 

skolan är ingenting som nyligen har uppkommit, utan redan på 1970-talet startade 

Skolöverstyrelsen en satsning som skulle integrera datorn i undervisningen (Riis 2000:9). 

Från 1970 har skolor genom olika myndigheter och projekt haft möjligheten att söka bidrag 

till utbildning, teknikinköp med mera för att främja deras pedagogiska arbete med 

implementeringen av den nya tekniken (Riis 2000:10-15). Genom Skolverket har även lärarna 

fått tillgång till olika webbresurser med pedagogiskt material som ska uppmuntra individer att 

skapa sina egna läroresurser (Skolverket 4 2012-12-18). Trots stora satsningar med att 
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integrera IKT i skolverksamheten under de senaste 40 åren är skolorna runt om i landet långt 

ifrån likvärdiga då det kommer till implementeringen av den nya tekniken. 

 

År 2008 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att främja och göra de digitala läroresurserna 

mer lättillgängliga för den pedagogiska verksamheten (Skolverket.2 2012-12-22). I uppdraget 

från staten belyses det även att lärare ska använda IKT som ett pedagogiska verktyg för att 

stimulera och utveckla barn och elever i deras undervisning (SOU 2008:109). I och med den 

digitala satsningen som implementeras under 2000-talet står det att: 

Skolans elever bör ges möjlighet att utveckla en nödvändig digital kompetens för att kunna delta 

som fullvärdiga medborgare i ett framtida internationellt samhälle. De ska på ett säkert och kritiskt 

sätt kunna använda IT både i sin utbildning, i arbetsliv och under sin fritid (SOU 2008:109, s 371) 

Trots många och utbredda satsningar som gjorts kan man ändå utläsa att kommuner och 

skolor inte har lyckats fullständigt med implementeringen av teknik och att det finns stora 

brister i skolornas sätt att hantera IKT. Dessutom påpekar Skolinspektionens granskning att de 

möjligheter som finns inom IKT inte har tillvaratagits i tillräcklig utsträckning (Lund 2012:5). 

Detta kan bero på att skolans styrdokument har varit vagt formulerade, och det har varit svårt 

för lärarna att tolka dem (SOU 2008:109, s.182). För närvarande arbetar Skolverket med en 

sammanställning gällande IKT-satsningarna i skolan. Den visar att många skolor saknar 

strategier och modeller för hur lärarna kan använda sig av den nya tekniken i skolan 

(Skolverket.3 2012-12-22). 

 

2.2 Forskningsbakgrund 
Teknik i skolan är som tidigare nämnts ett väldigt brett ämne som kan omfatta ett antal olika 

faktorer, funktioner och teman. I följande avsnitt är det vår tanke att presentera sådant som 

påvisar vad som tidigare gjorts inom detta forskningsområde, trots att arbetenas inriktning 

ofta skiljer sig avsevärt åt. Både internationell och nationell forskning presenteras men 

tyngdpunkten ligger på den svenska forskningen därför att den behandlar samma skolsystem 

som denna uppsats.  

Inledningsvis tänkte vi redogöra lite om den tredje delrapporten över 1:1-satsningen som görs 

i Falkenberg, vilket är den som var först i Sverige och även den många andra kommuner tittar 

på för inspiration. Den tredje delrapporten i Falkenberg utfördes efter det tredje året med 1:1-

satsningen och granskade de uppställda målen för satsningen samt beskrev utvecklingen i 

skolorna och fortbildningsinsatserna som inletts (Tallvid 2010:22). Undersökningen gjordes 
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med webbaserade enkätundersökningar, ostrukturerade samtalsintervjuer och åtta 

strukturerade intervjuer. Både elever och lärare deltog i studien. För att analysera 

fortbildningsprocesserna presenteras  Koehler & Mishras (2006) TPCK-modell  och 

Puenteduras SAMR-modell (Hippasus.com - 2012-11-29) som båda är tydliga exempel på 

pedagogiska modeller som används för att utvärdera dessa satsningar. TPCK står för 

Technological Pedagogical Content Knowledge, och utgår ifrån att läraren måste kunna klara 

av teknik, pedagogik och innehåll i sin undervisning. SAMR står för Substitution, 

Augmentation, Modification och Redefinition, vilka preciserar i vilken nivå 

implementeringen av teknik är. Denna skala går från direkt utbyte av teknik till ett helt nytt 

angreppssätt som inte tidigare var möjligt.  

 

Resultaten från Tallvids granskning av Falkenberg berör främst de tre uppställda målen för 

satsningen. Det första målet: att skolorna utvecklar arbetsformer och metoder, har ett positivt 

genomslag från lärarnas perspektiv där 83 % uppger att de har utvecklat sina metoder och 97 

% anser att de har förändrat sitt arbetssätt (Tallvid 2010:37-40). Det andra målet: att öka 

lusten att lära hos såväl elever som pedagoger, här svarade en majoritet i båda grupperna att 

det skett en förbättring (Tallvid 2010:41f). Det tredje målet har med resultat för eleverna och 

är det som oftast är svårast att värdera eftersom det är svårt att identifiera vad som har skapat 

förändringen. I betygsstatistiken har Falkenbergs meritvärde i snitt sjunkit efter införandet av 

datorer, men 70 % av eleverna i årskurs nio uppger att 1:1-satsningen marginellt har förbättrat 

deras betyg (Tallvid 2010:45-48). Utöver dessa mål presenterar Tallvid en generellt sett 

positiv bild av hur eleverna upplever användandet av datorerna och hur mycket de har 

förbättrat sin datorkunskap. Han tar även upp distraktionsfaktorn och ergonomin som faktorer 

som eventuellt kan leda till problem.  

 

Bergqvist (2012) har även han använt sig av TPCK- och SAMR-modellen för att granska 

främst lärares didaktiska synsätt vid IKT-användande. Bergqvist använder sig av kvalitativa 

intervjuer för att få en möjlighet att få utförliga svar samt kunna ställa följdfrågor. I sin studie 

konstaterar han att datorn inte används på ett uppenbart didaktiskt inriktat sätt, utan snarare 

bara som en teknifiering och effektivisering av ett gammalt arbetssätt.(Bergqvist 2012:28) 

Dessa trender är onekligen intressanta om det faktiskt är så att den pedagogiska motiveringen 

inte återspeglar sig i skolsituationen, utan datorerna bara är dyra pennor och papper.  
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Stoltz (2011), Olsson (2011), Vestergaard Jensen (2011) och Berglund (2011) har alla 

behandlat IKT i relation till skolan under sina examensarbeten på lärarprogrammet. Stoltz 

(2011:29f) betonar i sin slutsats att datorn främst används som tekniskt hjälpmedel och att 

användningen av IKT i undervisningen kan pigga upp och göra den mer lustfylld. Utöver 

lustfylldheten lyfter Stoltz möjligheten att anpassa undervisningen för individen som en stor 

fördel med IKT. Som brister nämns avsaknad av datorer, då detta inte undersöktes i en 1:1-

satsning, och krånglande teknik, eventuellt på grund av bristande IKT-kompetens (ibid). 

 

Även Olsson (2011:31) framhåller just individualiseringen som en trend för arbete med IKT. 

Dock påpekar hon att det inte behöver passa samtliga elever. Det viktiga enligt Olsson är att 

tydligt vägleda eleverna och att man är noggrann med att skapa en bra digital kompetens hos 

dem så de kan utnyttja den potential som IKT erbjuder (ibid). Vestergaard Jensen (2011) är 

den enda av dessa fyra forskare som tydligt inriktat sig mot eleverna, vilket ter sig vara något 

av en ovanlighet. I sin undersökning granskar Vestergaard Jensen om elever kan tänka sig att 

lära sig genom forum som exempelvis sociala medier och onlinespel. Trots att eleverna inte 

har reflekterat över detta så anser de flesta att de skulle kunna lära sig genom dessa kanaler 

(Vestergaard Jensen 2011:34). Denna undersökning visar om inget annat en vilja från 

eleverna att pröva nya kanaler för lärandet. Berglund fokuserar även han på lärarnas 

perspektiv på användningen av IKT. Han presenterar en vilja hos lärarna att använda IKT 

mer, men de flesta saknar den nödvändiga kompetensen för att kunna införa denna förändring 

(Berglund 2011:52). Det som studien även resulterar i är en bild av att det finns både fördelar 

och risker med en IKT-satsning, men att Berglund anser att fördelarna kraftigt överväger 

nackdelarna (ibid). Värt att notera är att alla utom Vestergaard Jensen använde sig av en 

kvantitativ metod, även om Berglund kompletterade med ett kvalitativt element. 

 

Andersson & Eriksson (2012) är ett av fåtal exempel på forskare inom just medie- och 

kommunikationsvetenskapen som granskat användandet av mediekanaler i undervisningen. 

De har utfört en enkätundersökning över e-post gällande hur lärarna använder sig av medierna 

i sin undervisning (Andersson & Eriksson 2012:28), om det finns bakomliggande 

pedagogiska perspektiv och om styrdokumenten påverkar. Resultaten visar att majoriteten av 

lärarna arbetar med medier i sin undervisning. Medier används även i stor utsträckning som 

verktyg för att kommunicera information (2012:43f
 
). Ingen av de tillfrågade lärarna i studien 

säger sig dock använda sig av någon pedagogisk inlärningsteori. Sett till styrdokumenten 

beskriver Andersson & Eriksson (ibid) dem som liggande över hela verksamheten och i viss 
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mån uppmuntrar de till användandet av medier i undervisningen. Avslutningsvis lyfter de 

fram en aspekt som är av stort intresse för denna uppsats, nämligen att eleverna har en teknisk 

kunskap, men inte en förståelse för krafter bakom media. Eleverna behöver denna kunskap, 

eller kompetens, för att mer kritiskt kunna granska den information som finns tillgänglig 

(2012:48).  

 

Towndrow & Vaish (2009) presenterar i en vetenskaplig artikel sina resultat i en så kallad 

SWOT-analys av användandet av datorer i ett klassrum i Singapore. SWOT står för Strengths 

(styrkor), Weaknesses (svagheter), Opportunities (möjligheter) och Threats (hot) och används 

i deras undersökning för att identifiera externa och interna faktorer som skulle kunna gynna 

eller missgynna en datorsatsning (Towndrow & Vaish 2009:215-19). Studien visade på att 

trots utbredd tillgång till datorer genom 1:1 utnyttjades inte datorernas potential (ibid). 

Eleverna fastnade lätt i gamla mönster och utforskade inte nya möjligheter och sätt att lära, 

vilket kan vara en vanlig fallgrop även i Sverige.  

 

2.2.1 Denna uppsats avstamp ur tidigare forskning 

Mycket i tidigare forskning har lyft fram vikten och fördelarna med IKT i skolan, att tekniken 

ökar individualiseringen, att tillgången till datorer skapar en mer lustfylld 

undervisningssituation och att vissa respondenter ansåg att betygen även förbättrades med 

hjälp av exempelvis datorn. Det har dock framlyfts en del brister, specifikt i de pedagogiska 

baktankarna gällande hur tekniken ska användas i skolsituationer och  i användarnas digitala 

kompetens. De mestadels kvantitativa metoderna har identifierat en vilja, men en svaghet, ofta 

hos lärarna, rörande att kunna det som krävs för att skapa ett förändrat undervisningssätt. De 

flesta tidigare forskare har som sagt fokuserat på ett angreppssätt med didaktiska teorier samt 

kvantitativa metoder för att kunna täcka in oftast en enskild grupp i skolan. Vår ambition är 

att denna uppsats genom en kvalitativ ansats riktad mot två grupper; beslutsfattare och elever, 

samt med ett teoretiskt angreppssätt ur medie- och kommunikationsvetenskapen, ska kunna 

komplettera den nuvarande forskningen med insiktsfulla resultat.   
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3 Teori  
Uppsatsen har fyra teoretiska utgångspunkter, media literacy, medialiseringsteorin, Maslows 

behovstrappa, samt kommunikationsteorier om hur beslut tas och implementeras i 

organisationer. Detta är ett omfattande urval som är valt för att kunna belysa den 

mångfacetterade process som en 1:1-satsning är. Syftet med detta urval är att genom media 

literacy belysa mediekompetensens påverkan på användningen; genom medialiseringsteorin 

belysa mediala krafter för själva beslutet; kommunikationsteorier för att identifiera hur 

beslutet implementerats och Maslows behovstrappa för att konkretisera vad som kan utgöra 

eventuella hinder för utvecklingen av användandet av teknik. Följande teoriavsnitt kommer att 

beröra samtliga dessa teorier mer ingående.  

3.1 Media Literacy 
För att kunna presentera media literacy som teori behöver man förstå relationen mellan detta 

begrepp och media education. Buckingham (2003) beskriver denna relation som att media 

literacy är resultatet av media education som är undervisningsprocessen om media. Oxstrand 

(2009) kommenterar samma samband med referens till Pérez Tornero (2008:103) där media 

literacy education är processen som kommer att leda till den förmåga som krävs för att kunna 

ta till vara och hantera dagens informationssamhälle. I grunden är det detta som är media 

literacy, de egenskaper som krävs för att hantera all den information som medieras genom de 

diverse kanaler, exempelvis internet, som existerar idag.  

 

Historiken för olika literacies, eller kompetenser istället för det direktöversatta läskunnigheter, 

är både relativt omväxlande och överlappande. Detta beror på de nya tekniska innovationer 

som har intagit marknaden och på så vis är av intresse att kunna hantera och undersöka. 

Oxstrand (2009:6) går igenom dessa historiska faser i sin rapport. Den första fasen var den 

före 1960 då det mesta handlade om klassisk läskunnighet, det vill säga läs- och 

skrivkunskaper. Från början av 1960-talet och fram till 1990-talet handlade mycket om film, 

television och video. Den kritiska granskningen av dessas påverkan och innehåll växte med 

tiden. På mitten av 1990-talet skiftar fokus inom läskunnigheterna i och med framväxten av 

internet. Begreppet blir mer och mer synonymt med de egenskaper och förmågor man 

behöver för att kunna hantera digitala verktyg. Från början av 2000-talet och framåt har de 

senaste tekniska framstegen mer och mer raderat ut gränser mellan digitala och elektroniska 

kanaler. Detta gör även att begreppet media literacy mer eller mindre slås samman med audio 

visual literacy, som mer relaterar till just de elektroniska kanalerna. I dagens begrepp ingår 
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den mångfald av kanaler och material som innefattas av den omfattande konvergens som har 

hänt mot internetmediet (ibid). 

 

Sonia Livingstone är en framstående teoretiker inom media literacy-området. Hon definierar 

det som “the ability to access, analyze, evaluate and create messages across a variety of 

contexts” (Livingstone 2004:2). En enkel översättning av detta citat skulle vara att ha tillgång, 

att kunna analysera, att kunna utvärdera och att kunna skapa egna budskap över olika 

kontexter. Livingstone anser att denna modell för att analysera media literacy lika väl kan 

appliceras på tidningar, som television, som radio och internet.  

 

Fogelberg (2005:9) definierar media literacy med de svenska termerna ”mediekunnighet” 

eller ”kritisk mediekompetens”. Det vill säga inte den traditionella synen på läskunnighet, 

utan just den förmåga, som tidigare teoretiker varit inne på, att kunna hantera information i 

det moderna samhället. Hon påpekar att kunskaper om hur man använder olika medier, hur 

medierna fungerar och återger världen samt vilka krafter som ligger bakom är essentiella för 

att kunna behålla möjligheten att vara delaktig i samhälleliga processer.  

’Media literacy’ handlar om förmågan att på kompetent sätt kunna använda och kommunicera 

både med gamla och nya medieteknologier såväl som förmågan att kunna analysera och utvärdera 

makten och den samhälleliga betydelse som medierna har (ibid.). 

Så även Fogelberg är inne på just tillgång, analys, utvärdering och produktion. Generellt 

skiljer sig inte teoretikerna avsevärt gällande denna definition, utan snarare på var de lägger 

tyngden och hur de analyserar begreppet närmare. Fogelberg tar bland annat även upp 

computer literacy och digital literacy som innefattar samma grundstenar, men som fokuserar 

på IT och datorer.  

 

Hernwall (2008:10f) tar upp ett begrepp som vi bedömer som relevant inom ramen för denna 

teori, nämligen digital kompetens. Han presenterar en världsbild där barn och unga idag 

naturligt är brukare av digitala artefakter, som exempelvis dator och mobiltelefon. Hernwall 

konstaterar att en digital kompetens är en kompetens som är sammanflätad med en social och 

kulturell praktik om hur vi ska använda den nya tekniken. I grunden så är det viktigt att kunna 

hantera tekniken och ta till vara på det material som finns tillgängligt, men det är minst lika 

viktigt att reflektera över aspekter som ägande, baktankar med mera. Detta relaterar tydligt till 

de tidigare nämnda kategorierna inom media literacy.  
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I denna uppsats ligger fokus främst på Livingstones fyra kategorier; tillgång, analys, 

utvärdering och produktion (egen översättning). Detta val har att göra med att de olika 

teoretikerna inte skiljer sig särskilt mycket åt sett till betydelsen för teorin. Det enda som 

skiljer sig åt enligt oss är egentligen vad man som forskare väljer att fokusera på. I vårt fall 

gäller det att titta på hur väl förberedda elever och lärare var och är för att få tillgång till 

tekniken. Genom att granska intervjuresultaten utifrån de här fyra kategorierna kan det tydligt 

framgå var eventuellt implementeringen kunde ha gjorts bättre och var det behövs större 

kompetensutveckling.  

 

Det finns många olika benämningar på denna kompetens, med exempel som internet literacy, 

media literacy, digital literacy, computer literacy och så vidare. I grund och botten handlar det 

om just kapaciteten att ta vara på de möjligheter som den varierade tekniken erbjuder. Vi 

kommer i fortsättningen av denna uppsats enbart att använda termen media literacy för att 

underlätta och förenkla. 

 

3.2 Medialiseringsteorin 
Medialisering, eller mediatization (Hjarvard 2008:106) som är den engelska termen de flesta 

forskare använder, är en term som relaterar till förändringar som sker på grund av eller med 

hjälp av media. Couldry (2008:377) beskriver även medialisering som en förändring där 

olikartade kulturella och sociala artefakter omskapas till format som mer lämpar sig för 

medierapportering. Denna beskrivning fokuserar mest på benämningen av media som 

nyhetsredaktioner och deras kraft över exempelvis sport och andra kulturella evenemang. I sitt 

exempel nämner han ett extremfall när den traditionella yttringen kan ändra sig i en 

eftersträvan för att göras mer medievänlig (ibid.). Hutchins & Mikosza (2010:284) bygger 

vidare på detta i sin behandling av OS sett till medialisering och medieanvändning. De anser 

att OS anpassas för att tilldra sig en större publik och bredare mediebevakning och därmed 

attrahera mer annonsörer.  Detta är ett exempel på den makt som media kan ha över en till 

synes tidigare helt fristående kulturell process som sportutövande.  

 

Sett ur ett historiskt perspektiv är processen medialisering inte särskilt ny, men begreppet som 

sådant är det. Det är bara på senare år som forskare har satt denna nya etikett på det som 

under större delen av 1900-talet benämndes som medielogik (Finnemann 2011:67). 

Medielogiken introducerades först för att granska de fristående massmediernas makt över 
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politiska institutioner och därmed över den demokratiska processen. Altheide & Snow var de 

som ursprungligen myntade denna logik på följande sätt: 

The process through which media present and transmit information. Elements of this form include 

the various media and the formats used by these media. Formats consist, in part, of how material is 

organized, the style in which it is presented, the focus and emphasis on particular characteristics of 

behavior, and the grammar of media communication (Altheide & Snow 1979:10). 

Det som är viktigt att ha i åtanke här är att medierna som var värda att tala om på 1970-talet i 

största utsträckning var printmedia, television och radio. Den framväxt som dessa medier 

hade under senare delen av 1900-talet kan inte förnekas och den makt över vad som återgavs 

och hur institutioner skulle anpassas till dessa är tydligt. Dock finns det fler tolkningar av 

begreppet medialisering. 

 

I och med framväxten av digitala medier genom internet har mycket i angreppssättet till 

medielogiken ändrats. Det är även på senare år som processen döpts om till medialisering av 

forskare som breddat angreppssättet för att även täcka de nya medierna. (Finnemann 2011:67) 

Inom denna medialisering finns det olika aspekter på vad som sker och vilken vikt som bör 

läggas på den förändring som sker. Finnemann specificerar tre nycklar till att se om det nya 

mediet är en start på en ny epok eller om det bara är en medial förflyttning inom samma epok:  

First, there needs to be a medium, with new properties to be identified. Second, the new medium 

should create opportunities for new trajectories in communication. Third, the new medium should 

also enter into a co-evolutionary relation to old media, implying that they are transformed, which 

may also lead to the creation of new trajectories (Finnemann 2011:82) 

Dessa tre nycklar, att det nya mediet ska ha nya egenskaper, att det ska skapa nya möjligheter 

för kommunikationsvägar och skapa en förändrad version av tidigare media, likt internet har 

gjort med printmedia – märks dessa tre så går det att identifiera en epokförändring.  

 

Schulz (2004) är en av de få som verkligen försökt skapa en modell för att kunna identifiera 

och analysera medialisering. För att identifiera olika nivåer av vilken roll medialiseringen 

spelar i social förändring har han delat in förändringen i fyra kategorier: Extension 

(utvidgning), Substitution (utbyte), Amalgamation (blandning) och Accommodation 

(anpassning) (Schulz 2004:88 - egen översättning).  

 

Utvidgning är den nivå där medial teknik utvidgar människans möjlighet att kommunicera i 

en större omfattning och till en större målgrupp (ibid). Exempelvis ökades 
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budskapsspridningen avsevärt genom tryckpressen och individens möjlighet att sprida sitt 

eget budskap genom internet. Utbyte är istället när media delvis eller helt förändrar sociala 

aktiviteter och institutioner till något annat (Schulz 2004:88f). Inte bara traditionella medier 

ersätts med nya medier, utan institutioner som förut inte hade något med medier att göra kan 

helt medialiseras. Exempel på detta kan vara bankärenden och resebokningar som tidigare 

främst handlade om kommunikation ansikte-mot-ansikte och numer snarare bedrivs till största 

del över internet.  

 

Blandning tar Schulz upp som den nivå där mediala aktiviteter blandas med icke mediala 

aktiviteter. Denna blandning presenterar sig i vardagslivet, i affärslivet och upplöser gränser 

mellan icke-media och media. Exempel som att lyssna på radio samtidigt som du äter frukost 

eller läsa en tidning i väntrummet är sådana som blandar den faktiska verkligheten med den 

medierade. Anpassning handlar mer om den medielogik som behandlats tidigare i denna 

uppsats. I och med mediernas roll och kraft så anpassar sig individer, företag och politiker till 

mediernas förutsättningar. (Schulz 2004:89f) 

 

För denna uppsats är medialisering ett begrepp som främst relaterar till Schulz fyra kategorier 

med utvidgning, utbyte, blandning och anpassning. Dessa fyra kategorier preciserar tydligt 

vilka aspekter en medialisering kan påverka i ett samhälle. För oss är media ett sådant brett 

begrepp att det innefattar allt från det traditionella bokmediet till internetmediet som används 

med hjälp av datorn i denna uppsats kontext. Hjarvard kommenterar medialiseringen av 

samhället på följande sätt som också går att relatera till denna uppsats: 

By the mediatization of society, we understand the process whereby society to an increasing 

degree is submitted to, or becomes dependent on, the media and their logic. (Hjarvard 2008:113).   

Genom att institutioner utanför skolans värld blir beroende av mediekanaler så är det möjligt 

att ett krav skapas och att skolan även behöver anpassas efter detta. Det är detta beroende till 

media och dess logik som i denna uppsats granskas kritiskt i just beslutsprocessen för de 

kommunala 1:1-satsningarna.   

 

3.3 Maslows behovstrappa 
1943 presenterade den amerikanske psykologen Abraham Maslow sin teori hierarchy of needs 

(Maltén 2003). Den har fått en rad olika namn, men vi har i den här studien valt att kalla den 

behovstrappan. Behovstrappan är en teori som kan beskrivas som en trappa där varje 

trappsteg representerar ett behov eller fungerar som motivation för människan. Maslow själv 
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beskriver dock inte sin teori som en trappa, utan denna bild har enbart skapats för att göra 

teorin tydligare. Behovstrappan utgörs av fem steg varav Maslow menar är en 

förklaringsmodell för hur människor väljer att prioritera sina behov, eller The 'physiological' 

needs som Maslow betecknar det. De fem trappstegen som Maslow presenterar i sin teori är 

följande: physiological, safety, love, 'esteem, och self-actualization. Dessa begrepp har Arne 

Maltén översatt till fysiska behov, trygghetsfaktorer, sociala behov, behov av aktning och 

slutligen  självförverkligande (Maltén 2003). Vi ämnar att i fortsättningen av uppsatsen 

använda de svenska termerna för att underlätta läsning. Maslows teori är byggd som en trappa 

där den primära idén är att behoven som finns längst ner i behovstrappan måste vara 

någorlunda tillfredsställda innan de högre trappstegen blir viktiga för individen. 

                     

Maslows teori handlar om hur människor prioriterar och värdesätter sina behov. Det handlar 

om såväl ett samhällsperspektiv som ett självförverkligande perspektiv. Hur väl en människa 

prioriterar sina behov kan kopplas till motivation, där just motivationen påverkar våra 

handlingar och prestationer. Teorin menar således att kroppsliga behov och behov av trygghet 

måste vara uppfyllda innan behov som uppskattning och självförverkligande kan 

tillfredsställas. I skolans värld kan detta gestaltas genom elevers trygghet i skolan. Genom 

goda och trygga lärandesituationer, med såväl lärare som andra elever, ges eleverna möjlighet 

att klättra i Maslows behovstrappa och på så vis också känna uppskattning för vad de gör. 

(Maltén, 2003:70-72). Datoranvändningen kan vara ett sätt för skolan att uppfylla ett eller 

flera steg i Maslows behovstrappa. Genom att förse eleverna med en dator kan det uppfylla 

steg i Maslows behovstrappa när en socialt tryggare miljö skapas (Maltén 2003). 

 

Under de år som Maslows teori har använts har ett flertal olika forskare tolkat och utvecklat 

behovstrappan (McLeod 2007). Under 1970-talet utvecklades de fem stegen till en modell 

med sju steg, med de kognitiva och estetiska behoven som steg innan självförverkligandet. 

Under 1990-talet lades det även till ett steg i form av behovet att överträffa sig själv (ibid). I 

och med detta hade modeller med sju respektive åtta steg utvecklats, vilka olika forskare 

valde mellan i olika situationer.  

 

I fortsättningen av denna uppsats kommer behovstrappan med de fem stegen som Maslow 

presenterat användas. Detta för att identifiera på vilken nivå lärare och elever möter tekniken 

och på vilka ”trappsteg” det eventuellt kan uppstå hinder för användandet. De andra 

modellerna med fler steg bedömdes irrelevanta för att belysa syftet för denna uppsats.  
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3.4 Kommunikationsteorier 
Den första delen av detta avsnitt kommer att behandla de två kommunikationsstrategierna 

Top-down och Bottom-up och hur de har växt fram genom tiden. Studien kommer även att 

jämföra begreppen mot varandra samt lyfta styrkor och svagheter i respektive strategi. Andra 

delen i avsnittet tar upp hur företagskommunikation växt fram och kan definieras sett till 

Cornelissens (2011) tolkning. Studien presenterar därefter fem olika 

kommunikationsstrategier som går att urskilja i en förändringsprocess i en organisation. 

Slutligen kommer vi i detta avsnitt att definiera hur vi fortsättningsvis kommer att använda 

och förhålla oss till begreppen i den här uppsatsen. 

3.4.1 Top-down & Bottom-up 

De väsentliga egenskaperna hos en top-down-strategi är att den börjar med ett politiskt beslut 

av statliga tjänstemän, som ställer frågorna:  

1) I vilken utsträckning var de genomförande och de underordnade målen 

överensstämmande med det politiska beslutet? 

2) I vilken utsträckning uppfylldes målen över tid och till vilken grad var den tänkta 

implementeringen överensstämmande med dessa mål?,  

3) Vilka var de huvudsakliga faktorerna som påverkar politiska beslut, både de som är 

aktuella och andra betydelsefulla beslut?,  

4) Hur har politiken och besluten omformulerats över tid på grund av erfarenhet? 

(Sabatier 1986:22).   

 

Denna uppställning av Sabatier var starten på top-down-strategin som tog sin utgångspunkt i 

den första generationens implementeringsforskning, med dess väldigt pessimistiska slutsatser 

(Sabatier 1986:23). Den övergripande inriktning som top-down utgör är hur beslutfattare styr 

ett system för att uppnå ett avsett beslut. I den här modellen är de viktigaste aktörerna i toppen 

som sedan fördelar en strategi (ett mål) nedåt i hierarkin till de anställda (Sabatier 1986:33). 

Till utvärderande bedömningsgrund ligger de formella målen som låg till grund för 

implementeringen och dessa analyseras noggrant. Vid ett sådant utvärderande kan de även 

titta på andra politiskt viktiga kriterier och oavsiktliga följder, men dessa är valfria (ibid). 

Larkin och Larkin (Cornelissen 2011:222) menar på att om en top-down-kommunikation ska 

bli lyckad måste den överordnade tala klarspråk och kommunikationen måste ske ansikte mot 

ansikte. 
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Bottom-up-teorin växte fram ur en medvetenhet om de metodologiska svagheterna i top-

down-strategin (Sabatier 1986:32). En top-down-strategi grundar sig i ett politiskt beslut och 

fokuserar på i vilken utsträckning målen uppnås över tiden och varför. En bottom-up-strategi 

däremot börjar genom att identifiera det nätverk av aktörer som står för tillhandahållandet av 

tjänster i ett, eller flera lokala, områden och frågar dem om deras mål, strategier, aktiviteter 

och kontakter. Bottom-up-strategin har för avsikt att vid implementering ha en lokal 

genomförandestruktur och att de som jobbar med själva implementeringen får vara med och 

bestämma (Sabatier 1986:32f).  Det här menar Sabatier (ibid) skapar en mekanism som gör att 

de anställda som är lägre i hierarkin kan vara med och påverka det som som händer hos 

beslutsfattarna högst upp i densamma. 

 

Enligt Cornelissen (2011:222)  är en bottom-up-strategi att föredra då den engagerar de 

anställda och är mer effektiv i förändringsprocesser. Vidare hävdar han att det är vanligt att 

stora organisationer fortfarande använder sig av top-down-strategin av praktiska skäl eftersom 

det annars kan vara svårt att nå ut till alla anställda. 

 

Styrkor och svagheter hos respektive strategi  

Top-down-strategin verkar ha en komparativ fördel i situationer där det finns en dominerande 

lagstiftning som strukturerar situationen eller där forskningsmedel är mycket begränsade. 

Strategin har en bra kapacitet att nå ut till många samtidigt i en organisation, men försummar 

lätt initiativ från de anställda. En svaghet är dock när strategin används och det finns en 

mångfald av statliga direktiv och aktörer istället för en dominerande lagstiftning. Detta kan 

leda till förvirring och ett budskap till de anställda som är vilseledande och förvirrande 

(Sabatier 1986:37). 

 

Bottom-up-strategin är däremot lämpligare i situationer där det inte finns någon dominerande 

lagstiftning och inte ett stort antal aktörer. Detta då denna strategi fokuserar på ett brett 

spektrum av aktörer samt att bottom-up är bättre på att hantera strategisk interaktion över tid 

(ibid). Hen som väljer denna kommunikationsstrategi bör främst vara intresserad av 

dynamiken i olika lokala situationer. Den mest framträdande kritiken mot bottom-up är att 

den är krävande när beslutet omfattar en stor mängd anställda eller andra berörda.  
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3.4.2 Kommunikation vid förändring 

Företagskommunikation, eller corporate communication  som Cornelissen (2011:4) använder 

sig av, är en term som utvecklats, definierats och formats genom år av användning i olika 

organisationer. Fram  till 1970-talet använde utövare begreppet ”public relations” för att 

beskriva kommunikationen mellan investerare och företag och detta skedde oftast genom ett 

taktiskt upplägg som riktade sig till dåtidens press (ibid). Det är först när både externa och 

interna investerare och intressenter kräver mer information om företagen som de börjar se 

kommunikation som något mer än pressmeddelanden och reklam. Den 

organisationskommunikation som används idag är intimt förknippad med företags formella 

och informella struktur (Heide 2005:83). Van Riel definierar företagskommunikation som 

följande: 

…an instrument of management by means of which all consciously used forms of internal and 

external communication are harmonized as effectively and efficiently as possible, with the overall 

objective of creating a favorable basis for relationships with groups upon which the company is 

dependent (Cornelissen 2011:5). 

Med detta menar Van Riel att företag bör använda sig av all form av medveten 

kommunikation, både internt inom företaget och externt ut mot kunderna, som ett instrument 

för att så effektivt som möjligt nå grupper vilka gynnar företaget och dess övergripande mål. 

Kurt Lewin (Cornelissen 2011:220) har genom sin modell om förändringsprocesser försökt att 

beskriva varför kommunikation är en sådan viktig del i en förändringsprocess. Han jämförde 

detta med vatten som fryser till is när det blir kallt och värms upp till vatten igen när solen 

lyser på den och återigen blir till is när graderna sjunker. Baserat på den metaforen innehåller 

förändringen fyra steg: (1) att erkänna behovet av förändring (2) utveckla en plan för 

förändring (3) implementera det nya och (4) sedan implementera förändringarna till en sådan 

grad att det blir till rutin (ibid). Vidare menar han att alla de här stegen behöver 

kommunikation för att lyckas.   

 

Kommunikationen som verkar inom en organisation är väldigt viktig, likväl för 

organisationen som helhet som för den enskilda individen som verkar i organisationen. Detta 

är enligt Cornelissen (2011:215) ingenting nytt. Det som däremot inte har uppmärksammats 

speciellt mycket inom företags- eller organisationskommunikation är den interna 

kommunikationen under en förändring (Heide 2005:154). Cornelissen (2011:219) menar att 

alla stora företag, förr eller senare, är benägna att implementera många nya förändringar så 
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som omstrukturering av arbetskraft, nya sätt att arbeta på eller antagandet av ny teknik. Då är 

kommunikationen till de anställda under och efter förändringen väldigt viktig. Vidare hävdar 

han att alla förändringar påverkar de anställda på ett eller annat sätt och 

implementeringsprocessens resultat ligger i hur man väljer att kommunicera (ibid). Heide 

(2005:156) trycker på att det är den enskilda människan som gör jobbet och hen måste därför 

bli införstådd med varför förändringen måste göras, annars kan en förändringsprocess aldrig 

bli lyckad. Sköts förändringskommunikationen dåligt inom en organisation kan det leda till 

ryktesspridning och motstånd till förändringen (Cornelissen 2011:219). 

 

Beroende på vad förändringsarbetet betyder för organisationen som helhet måste sedan 

ledaren för organisationen hitta ett effektivt sätt att kommunicera vad förändringen innebär till 

sina anställda (Cornelissen 2011:220). Genom att kommunicera med och informera sina 

anställda om förändringen skapas en grundläggande möjlighet till förståelse och gemensam 

syn som underlättar förändringsarbetet (Heide 2005:157). Phillip Clampitt har observerat fem 

olika kommunikationsstrategier som en ledare använder sig av för att kommunicera en 

förändring till sina anställda. Dessa presenterar Cornelissen (2011:220) som följande:  

 

Spray and pray: är den första strategin. Den här strategin går ut på att ledaren ’sprejar’ de 

anställda med all sorts information om förändringen. De anställda får sedan ’be’ att de själva 

kan komma fram till vilken information som är viktigast för förändringen samt deras 

alldagliga arbete. Den här strategin är sällan effektiv. Mer information behöver nödvändigtvis 

inte betyda att det uppstår en bra kommunikation om informationen inte är anpassad till de 

anställdas behov. 

 

Tell and sell: är den andra strategin. Den här strategin går ut på att ledaren ger de anställda en 

begränsad del information som de upplever behandlar kärnfrågorna i den aktuella 

förändringen. Ledaren ’berättar’ först om kärnfrågorna till sina anställda och försöker sedan 

’sälja’ in ett förhållningssätt som hen hoppas att de anställda ska ta till sig. I den här strategin 

är det ingen dialog mellan den överordnade eller de anställda, utan mer information om 

förändringen. Med den här strategin kan de anställda känna att ingen lyssnar på dem och bli 

skeptiska till förändringen. 

 

Underscore and explore: är den tredje strategin. Den här strategin går ut på att ledaren väljer 

att fokusera på frågorna som är mest tydligt kopplade till organisationens förändring. Här 
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tillåts de anställda att genom sin kreativitet fritt utforska den förändring  som skett i 

organisationen. I den här strategin antar ledaren att kommunikation inte är effektivt förrän de 

anställda har bildat sig en uppfattning om de bakomliggande idéerna som lett till 

förändringen. De överordnade är här oroliga för att informera ett kärnbudskap, men också för 

att lyssna till sina anställda, detta för att identifiera eventuella missförstånd till förändringen. 

 

Identify and reply: är den fjärde strategin. I den här strategin lägger ledaren väldigt mycket 

ansvar på de anställda då hen anser att de anställda har den bästa utgångspositionen för att 

veta vilka de kritiska frågorna är i ett förändringsarbete. De anställda får sätta agendan vilket 

sedan ledaren svarar upp till. Den här strategin ger de anställda väldigt mycket ansvar men 

kan vara farlig om de anställda inte har rätt helhetsbild av organisationen. 

 

Withhold and uphold: är den femte strategin. Den här strategin går ut på att ledaren döljer så 

mycket information från de anställda så länge som det går. När ledaren sedan blir 

konfronterad av de anställda på grund av ryktesspridning eller att de gör revolt, upprätthåller 

ledaren samma linje. Ledare som väljer att applicera den här strategin ser oftast information 

som makt och att de anställda inte är värda eller tillräckligt sofistikerade för att förstå helheten 

i förändringsarbetet och får av den anledningen inte ta del av någon information. 

 

Ledare eller överordnade kan även använda sig av flera av ovanstående strategier. Det som 

skiljer dessa strategier åt är till vilken grad de anställda får relevant information om 

förändringsarbetet, kvaliteten på vägledningen genom förändringen och om de känner sig 

involverade och rådfrågade inför förändringsprocessen (Cornelissen 2011:220).  

 

3.4.3 Ställningstagande 

Uppsatsen kommer i fortsättningen förhålla sig till begreppen top-down och bottom-up sett 

till hur ett beslut är motiverat samt taget. Detta inkluderar om beslutet kom uppifrån, från 

aktörer utanför skolans sfär eller om det är ett beslut som skett genom ett ställningstagande 

underifrån, där lärare och elever fått sina åsikter hörda. Med kommunikationsteorierna 

kommer uppsatsen att fokusera på Phillip Clampitts fem olika kommunikationsstrategier för 

att se vilka av dem som används och appliceras i beslutsprocessen. Sett till hur 

implementeringsprocessen har gått till kommer studien jämföra resultaten för hur 

beslutsfattarna motiverat ett eventuellt användande av tekniken i skolan med elevernas 

erfarenheter i mötet med tekniken. 
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4 Metod och material  

4.1 Använd metod 
För att få svar på studiens frågeställning valdes samtalsintervjuer som metod. Genom att 

använda halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor öppnar det upp för ett berättande där 

upplevelser och uppfattningar synliggörs (Esaiasson 2009:260). I och med att vi använde oss 

av samtalsintervjuer istället för en frågeundersökning har vi möjlighet till att ställa följdfrågor 

samt registrera oväntade svar (Esaiasson 2009:250). Ett annat alternativ hade kunnat vara att 

använda en kvantitativ metod, men då hade det även där varit svårt att ställa följdfrågor eller 

ringa in oväntade svar från informanten. Fördelen med att ha använt en kvantitativ metod 

skulle varit att kunna nå en större respondentgrupp och därmed en bättre generaliserbarhet. 

Dock bedömde vi fördelarna med den kvalitativa metoden större än för den kvantitativa.  

 

Utifrån dessa intervjuer sammanställs ett resultat utifrån de rubriker som lyfts fram i 

analysmodellen. För att få en bättre jämförbarhet mellan de två olika respondentkategorierna 

har vi skapat frågor som överensstämmer med varandra i båda intervjuguiderna. Samtliga 

frågor återfinns i bilaga 1 och 2. Genom detta har vi en bättre möjlighet att få fram tydliga 

resultat gällande skillnader och likheter utifrån våra forskningsfrågor. 

4.2 Urvalsprocess 

Vi har valt att utgå från kommuner som har gjort en 1:1-satsning i sina grundskolor. Därefter 

har fem stycken intervjuer genomförts med fem beslutsfattare som antingen spelade en 

avgörande roll för att implementera 1:1-satsningen eller som varit aktivt involverade i 

processen när beslutet togs för den aktuella kommunen. Dessa var vanligtvis kommunala 

politiker och tjänstemän som antingen lade fram underlaget för beslutet, hade insyn i 

beslutsprocessen eller själva var med och fattade beslutet. Valet av kommuner som deltagit i 

studien är geografiskt närliggande kommuner runt Uppsala och hämtades från en lista över 

1:1-satsningar i Sverige (diu.se 2013-01-02). Det här urvalet kallas för första-bästaurval, men 

benämns också som bekvämlighetsurval (Esaiasson 2009:214). Totalt har tio personer 

intervjuats i 1:1-satsande kommuner; fem beslutsfattare samt fem elever från respektive 

kommun. Detta utfördes för att belysa om beslutfattarnas visioner stämmer överens med 

empirin. Valet av fem personer ur varje kategori valdes för att lättare jämföra de olika 

ståndpunkterna utan en övervikt åt någon av kategorierna. Anledningen att inte inrikta sig mot 

en grupp utan just jämföra svaren från två valdes på grund av ambitionen att belysa skillnader 

mellan högt uppsatta i organisationen och användarna längst ner i densamma.  
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Urvalet av eleverna gick delvis genom snöbollsprincipen (Esaiasson 2009:216), då aktuell 

beslutsfattare i kommunen gav förslag på skolor som hamnade inom ramen för vår studie. Vi 

hade sedan två kriterier som var av särskild vikt när vi valde eleverna. För det första skulle 

eleven befinna sig i grundskolans senare år, årskurs 6-9. För det andra skulle eleven ha minst 

ett års erfarenhet av datoranvändning i undervisningen. För att få ett slumpmässigt urval 

konsulterade vi våra kontakter på skolan att ta fram en klass som använt sina datorer i minst 

ett år och sedan välja elev nummer 14 på klasslistan. Detta urval innefattar flera steg, vilket är 

vanligt när man använder sig av samtalsintervjuer (Esaiasson 2009:294). Antalet respondenter 

valdes dessutom utifrån studiens storlek, omfattning och ekonomiska aspekter. 

 

4.3 Genomförande 

De tio intervjuerna genomfördes på respektive respondents utgångspunkt/arbetsplats. 

Beslutsfattarna hade ett kontor avskiljt från övriga medarbetare där intervjuerna kunde utföras 

utan distraktioner. På skolorna hade oftast kontaktpersonen bokat eller sett till att ett rum varit 

ledigt för genomförandet av intervjun. Ibland valdes den exakta intervjuplatsen slumpmässigt 

på grund av den oregelbundenhet i skolans nyttjande av undervisningslokaler. Den 

slumpmässigt utvalda platsen för intervjun utgjorde dock inget hinder eller påverkan för 

själva intervjun. Det som var gemensamt för de tio intervjuerna var att vid första kontakten 

med elever och beslutsfattare indikerades en tidsåtgång för intervjuerna. I mötet med 

beslutfattarna uppskattades tidsåtgången till mellan en och två timmar, medan elevernas 

kontaktperson informerades om att det inte skulle ta mer än en timme. Detta för att ge 

respondenterna en bild över hur lång tid intervjun skulle ta och för att de sedan kunde avsätta 

tid för den så att intervjun inte skulle behövas avbrytas för tidsbrist. En av intervjuerna med 

till exempel beslutsfattarna pågick i 1 timme och 23 minuter, medan en intervju med en elev 

på en skola pågick i 32 minuter. Den exakta tidsåtgången för varje intervju varierade beroende 

på hur utvecklade svaren var från respektive respondent samt om det fanns anledning till att 

komplettera utsagorna med ytterligare frågor. 

 

Då studien genomfördes i fem närliggande kommuner blev den första åtgärden att ta kontakt 

med de olika kommunerna och kolla om en beslutfattare kunde tänka sig att ställa upp på en 

intervju. När vi etablerat en kontakt med beslutsfattarna lokaliserade vi en skola i respektive 

kommun, antingen med hjälp från beslutsfattaren i respektive kommun eller via kommunens 

och sedan skolans egen hemsida. Vissa beslutsfattare vi talade med hade inte tid att avsätta till 

undersökningen och ett flertal skolor uppfyllde inte kravet på datoranvändning under ett år. 
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Då studien hade för avsikt att intervjua elever blev nästa steg att ta kontakt med rektorerna på 

varje skola för ett godkännande att genomföra studien i god tid. På grund av elevernas ringa 

ålder är ett godkännande även från deras målsman en förutsättning för att få genomföra 

studien. Så för att kunna genomföra studien skickades även ett informationsblad ut till 

föräldrarna om studiens syfte och deras barns tänkta medverkan i studien, se bilaga. Det fanns 

även utrymme för målsmans underskrift, vilket indikerade om deras barn skulle få medverka i 

studien eller inte. Ansvaret för dessa papper låg hos rektor eller den aktuella 

klassföreståndaren. Generellt för både beslutsfattarna och eleverna var att kontakten togs i god 

tid och att vi i första kontakten även skickade ett e-brev med information om vilka som stod 

bakom studien samt vilket syfte den hade. 

 

Då frågorna till respektive respondentgrupp skiljde sig åt valde vi att dela upp de olika 

typerna av intervjuer mellan oss. Detta gjorde att en av oss förde alla intervjuer med 

beslutsfattarna och den andra elevintervjuerna. När den ena av oss höll i intervjun med 

respektive respondent kunde den andra skriva ner intressanta svar och när frågorna från 

intervjuguiden var avklarade gavs denne möjlighet att ställa följdfrågor. Det ska även nämnas 

att i slutskedet av varje intervju sammanfattades och stämdes respondenternas svar av för att 

kontrollera att vi uppfattat respondentens svar korrekt. Detta gjorde även att respondenten fick 

ett extra tillfälle att reflektera över, eller korrigera sina svar. 

 

Alla tio intervjuerna spelades in med en inspelningsapparat och med två mobiler som 

reserver. Transkriberingen av intervjuerna utfördes i en enkel modell från talspråk till 

skriftspråk utan emfas på exempelvis talpauser. Resultatet från intervjuerna delades sedan in i 

olika kategorier utifrån de frågor som ställdes, och mönster kunde då identifieras. Detta 

kommer att presenteras mer och ges exempel på i resultatavsnittet. 

 

4.4 Validitets- och reliablitetsdiskussion 
Ett bekvämlighetsurval (Esaiasson 2009:214) kan innebära att man får i en speciell grupp av 

respondenter av en redan begränsad population. Detta är även något som vi är väl medvetna 

om. Men då vi även har ett slumpmässigt urval vid val av eleven tror vi inte att det påverkar 

vår studie avsevärt. Detta urval innebar bland annat att de beslutsfattare som senare skulle 

intervjuas också fick tipsa uppsatsens författare om skolor i respektive kommun att besöka. 

En risk med det kan vara att beslutsfattaren väljer skolor som de vet presterar bra, detta för att 

intervjuerna ska ge så bra resultat som möjligt. Därmed får också beslutsfattarna ett kvitto på 
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att de har gjort ett bra val i och med 1:1-satsningen. Risken för detta har vi dock varit 

medvetna om och försökt att minska. Detta genom att den elev som skulle intervjuas 

slumpmässigt valdes ut. 

 

Johansson & Svedner (2010:81) lyfter fram vikten av att intervjutillfällena sker med samma 

författare och att samma frågor ställs. Detta hölls i åtanke då båda författarna var med på 

samtliga intervjuer, som tidigare nämnts, samt att intervjuerna följde en tydlig intervjuguide.  

Nackdelar med att spela in intervjuerna kan dock vara att det tar väldigt lång tid att lyssna på 

materialet samt att respondenten kan bli obekväm av att bli inspelad (Trost 2010:74f). För att 

förhindra att respondenten skulle känna sig obekväm av att bli inspelad och därmed inte vilja 

svara på frågorna var vi alltid noga med att klargöra vårt syfte med studien och intervjuerna. 

Vi förklarade att ingen annan än oss skulle lyssna på materialet och att inspelningen bara var 

till för att göra det lättare för oss att sedan analysera resultatet. Skulle respondenten trots detta 

känna sig obekväm med inspelningen hade vi antecknat istället. 

 

Att vara två vid genomförandet av en studie som denna ser vi som positivt. Att kunna hjälpa 

till och täcka upp under intervjuerna har varit värdefullt. Att sedan alltid kunna läsa och 

kritiskt granska varandras texter har även det varit givande (Trost 2010:67). Fler intervjuer 

hade kunnat genomföras för en bättre reliabilitet och validitet, men på grund av studiens ringa 

omfattning fanns inte tiden till det. Dock anser vi att antalet intervjuer räcker för att kunna 

besvara studiens frågeställningar. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Denna uppsats strävar efter att följa de forskningsetiska principer som finns. För att göra detta 

har det för författarna varit viktigt att tydligt informera de inblandade om studiens syfte, ge 

dem utrymme att lämna samtycke till sitt deltagande samt att noga informera om att de när 

som helst kan avbryta intervjun eller sin medverkan i studien utan några negativa 

följder (Johansson & Svedner 2010:20). Samtliga respondenter gav sitt medgivande om att 

intervjuerna kunde spelas in och detta var något som man fick möjlighet att ta ställning till 

precis innan intervjuerna. Alla beslutsfattare gav sitt samtycke att medverka med namn i 

uppsatsen. Dock har författarna valt att behandla alla elever och beslutsfattare med 

anonymitet. Vi vill på så sätt undvika någon form av identifiering av medverkande elev  eller 

beslutsfattare. 
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4.6 Analysmodell 
För att angripa uppsatsens resultat- och analysdel har vi formulerat tre teman som ska 

innefatta våra forskningsfrågor och lättare positionera dem gentemot våra teorier. De tre 

undersökningstemana är; beslut, implementering och användning. Sett utifrån våra två 

intervjukategorier så berör beslut och implementering främst de svar som beslutsfattarna har 

gett. Implementering kan i större utsträckning även kopplas till svaren från eleverna, men 

huvuddelen av svaren från eleverna positioneras i användningstemat.  

 

Beslut innebär i denna uppsats en granskning av hur beslutet tagits, hur det har motiverats, 

vilket underlag som fanns och vilka mål som sattes upp till detsamma. Detta problematiseras i 

viss mån sedan mot hur eleverna upplever de visioner som var motiveringen till beslutet. För 

att granska detta är det vår ambition att utnyttja medialiseringsteorin för att belysa hur mycket 

det medierade samhället påverkade beslutsprocessen.  

 

Implementering fokuserar främst på berättelserna om när datorerna distribuerades till skolorna 

och den utbildning, de instruktioner och de upplevelser som följde. Hur väl fungerade det i 

början av 1:1-processen och skiljer sig uppfattningarna från beslutshåll gentemot elevhåll? 

Här ämnar vi utnyttja top-down och bottom-up, samt kommunikationsteorier för att klargöra 

om ett tydligt budskap fördes ner i det initiala skedet.  

 

Användning är det som fokuserar på elevernas upplevelser, relaterat till vad beslutsfattarna 

hade för ambitioner. Fokus här blir att granska hur datorerna används, hur mycket de används, 

vilka program som används och hur kompetenta elever och lärare bedöms underifrån. Genom 

att applicera media literacy och Maslows behovstrappa är ambitionen att belysa hur väl 

förberedd skolan var och är på att få datorer samt hur mycket uppfattningarna faktiskt skiljer 

sig.  

 

Vissa aspekter av dessa tre teman kommer att beröra varandra, men det handlar främst om en 

temporal fördelning av 1:1-satsningen där beslutsprocessen var först och användningen är den 

som fortlöper idag. Element kan ha förändrats under tid, men mycket kan även vara sig likt 

och det kan vara minst lika fascinerande att se bevis på detta i denna undersökning.  
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5 Resultat 

5.1 Tema 1 – Beslut  
Resultaten av den empiriska undersökningen påvisar en tydlig trend i hur beslutet för 1:1-

satsningen har tagits. Ingen av de beslutsfattare vi har talat med anger att det tyngsta 

beslutsunderlaget har varit någon vetenskaplig undersökning. Det som är i fokus är en bild av 

samhället som mer teknikutvecklat än sin kommuns skolverksamhet och inspiration från 

andra liknande satsningar. Fyra av fem lyfter fram Falkenbergs och delstaten Maines 

satsningar som inspirationsmaterial och de möjligheterna som sågs i deras användande som 

ambition. ”Vi hade ju Falkenberg, de fanns som tydligt mätexempel, vi kopierade det nästan 

rakt av” (Beslutsfattare 4). 

 

De flesta beslut har underbyggts med besök i just dessa regioner, men även en generell 

omvärldsanalys där beslutsfattarna har tittat på trender i samhället. En bild av att skolan var 

den enda institution i samhället som inte använde sig av ett utbrett datorstöd var påtaglig. 

Denna uppfattning att samhället, och framförallt arbetslivet, låg före skolan rent tekniskt var 

något som upplevdes som en av de största anledningarna till satsningarna i samtliga fall. 

Tanken var att vi skolan ligger ljusår efter resten av samhället vi måste på något sätt se till att 

skolan kommer upp i samma nivå som resten av samhället. (Beslutsfattare 2) 

Denna situation upplevdes så starkt att beslutsfattarna använde ord som ”barockt” och 

”absurt” för att beskriva den dåvarande bristen på teknik i skolan. Bortsett från denna 

upplevda situation är det ytterst få beslutsfattare som upplever ett tryck från utomstående 

faktorer som uppmanar till förändring. Tvärtom har beslutet ofta mötts av tveksamheter och 

klagomål. I tre kommuner möttes beslutsfattarna av kommentarer om att det inte var en 

nödvändig satsning och i vissa fall fick de kommentarer av lärarna att det var en extra 

arbetsbörda som inte var essentiell. Dock fanns det exempel på initiativ till beslutet som 

kommer inifrån organisationen, som exempelvis: 

De [rektorerna och förskolecheferna] klagade ofta bittert över att de inte hade tillgång till modern 

teknik som de tyckte man behövde för att kunna driva en framtidsinriktad utbildning för sina 

elever. (Beslutsfattare 5) 

Det finns alltså både exempel på när förändringstrycket kommer inifrån organisationen och på 

att det är mer kritik än uppmaningar till satsningen som kommer från utomstående och 

allmänhet. Det som är tydligt är dock att ambitionen från kommunerna var att anpassa 

skolorna till resten av samhället.  
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Sett till de visioner och målsättningar som beslutsfattarna strävade efter finns det också 

uppenbara likheter, men även vissa skillnader. Det som är mest framträdande hos 

beslutsfattarna är ambitionen att skapa ett nytt lärosätt, sett ur ett pedagogiskt perspektiv. 

Dock formulerades få specifika mätbara mål med satsningen, utan det fokuserades främst på 

att få ut tekniken snabbt i det initiala skedet. En självklar aspekt med samtliga satsningar var 

att alla kommuner indirekt ville att datorerna, som verktyg, skulle hjälpa de allmänna målen i 

skolverksamheten. Det enklaste att mäta i den aspekten är oftast betygsresultaten och andra 

rena resultatsvärden, dock lyfter de flesta beslutsfattare fram att satsningarna ännu inte pågått 

tillräckligt länge och att förändringar därför inte kan bindas specifikt till 1:1-satsningarna.  

 

Utöver de allmänna målen som nämnts redogörs det för möjligheten att individualisera 

undervisningen och därmed kunna hjälpa elever med exempelvis svårigheter i skolan på ett 

bättre sätt. Dessutom är en generell målsättning att läromiljön ska bli mer positiv i och med att 

eleverna får en dator och därmed blir mer positivt inställda till skolan. Dock är denna 

attitydförändring som många lyfter fram relativt svår att identifiera och i bristen av uppsatta 

mätbara mål är det svårt att värdera hur lyckad satsningen är. Det ska däremot konstateras att 

de flesta av de kommuner vi har undersökt är några av de första i Sverige att göra sådana här 

satsningar. Ett par beslutsfattare lyfter därför modet att kasta sig ut utan facit om hur en 

satsning ska göras som en del av anledningen till bristen på målsättningar. De genomgående 

nuvarande målen som uppges är dock att stärka skolans strävan mot de generella målen, att 

göra skolan mer intressant, förbättra resultaten och förändra arbetssättet för elever och lärare.  

 

Relaterat till dessa visioner som beslutsfattarna hade vid beslutet anser en minoritet av 

eleverna att tillgången till en egen dator har förbättrat deras resultat. Två av fem anger att det 

har förbättrats medan resterande inte tycker att datortillgången har påverkat just resultaten i 

någon större utsträckning. Det som nämns som den största fördelen är att det mesta av 

materialet är samlat i datorn och att själva arbetsprocessen och skrivandet förbättras. De som 

uppger att de trivs med tekniken och att ha det mesta av informationen på datorn är också de 

som upplever den tydligaste förändringen i resultat.  

 

Inställningsmässigt är det tydligt att eleverna har en positiv attityd till att de har fått en dator. 

Sedan kan exempel på anledningar till denna attityd vara att det blir roligare i skolan, att det 

är lättare att göra skrivuppgifter eller bara att de fått en dator. Det framgår av elevernas svar 



32 
 

att även om det kan påvisas en attitydförändring till skolan i och med införskaffandet av 

datorerna är det fortfarande individuellt vad som är den positiva aspekten.  

 

Eleverna själva värderar användandet av datorer som ett värdefullt komplement, men inte som 

någon ersättare av vare sig papper och penna eller lärargenomgångar. Vissa beslutsfattare 

påpekar att förmedlingslärandet är på väg bort och att lärarnas genomgångar är något som är 

på väg att bli utdaterat. Eleverna verkar dock fortfarande uppskatta dessa element och ser 

helst att det är en blandning. ”Men det är skönare med datorn så jag tycker det är lagom att ha 

hälften. Jag tycker det ska vara en kombination” (Uttalande av Elev 5). Även här är det tydligt 

att eleverna som har lättare för datorer och tycker att det bara förbättrar undervisningen vill 

använda dem mer än de elever som kanske har en lägre mediekompetens och därmed föredrar 

mer traditionell undervisningsform. De elever som upplevs av oss som mer datorkompetenta 

önskar en stor eller större utbredning av datoranvändning, medan de andra fortfarande verkar 

vara nöjda med en fördelning av hälften/hälften.  

 

5.2 Tema 2 – Implementering  
Under beslutsprocessen har generellt lite av motiveringen tagits underifrån i organisationen. 

Det finns egentligen bara ett exempel på detta. I det fallet baserades nämndbeslutet på 

material från en process som egentligen startades utifrån en efterfrågan från rektorer som 

ansåg sig oförmögna att undervisa sina elever på rätt sätt utan modern teknik. Utöver detta är 

det två politiska beslut och två beslut på tjänstenivå som sedan applicerats nedåt i systemet. 

Vissa har använt pilotskolor och stämt av vilka skolor som har intresse för satsningen, medan 

vissa i stället har gjort det obligatoriskt att vara del i satsningen redan från början.  

Jobbar man i skolan så måste man kunna jobba med dator, man måste kunna undervisa med 

datorstöd. Så det var en sådan där väldigt grundläggande åsikt som vi hade och det kom uppifrån. 

Alltså det kunde inte ifrågasättas utan det var ett beslut som så att säga fattades. (Beslutsfattare 1) 

Detta och andra ställningstaganden att lärare som inte anser sig kunna arbeta i ett 1:1-klimat i 

viss mån utesluts är sådant som tydligt preciserar hur vissa kommuner ställde sig till 

implementeringen av tekniken i denna satsning. Denna situation är dock inte genomgående 

för alla kommuner, utan en hel del använde sig av exempelvis pilotskolor och stämde av med 

hela rektorsgruppen hur de ställde sig till en sådan omfattande satsning som 1:1. I sådana 

exempel fick skolorna presentera vad de ville åstadkomma med satsningen och på så vis var 

det lite lättare att få en indikation om det var något som var värt att satsa mer på.  
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I en så omfattande satsning som 1:1-processen har varit är själva starten av användandet 

genuint viktigt. Denna uppsats fokuserar i denna implementeringskategori en hel del på vad 

för instruktioner och utbildningar som medföljde datorerna och hur resultatet utvärderas av 

eleverna. Sett ur beslutsfattarnas perspektiv har utbildningsinsatserna främst fokuserat på 

lärarna. Mycket av det som gjordes var det som relateras till PIM (Praktisk IT- och 

mediekompetens), men det är enbart en ren verktygsutbildning och enligt beslutsfattarna 

saknas en tydlig pedagogikkoppling (Pim.skolverket.se 2012-12-04). Det är alltså inte givet 

att trots att man eftersträvar ett nytt pedagogiskt angreppssätt så utbildas inte lärarna i den 

aspekten vid implementeringen.  

Steg tre var att vi skulle jobba med ämnesanpassade delar och det la vi ut på skolenheterna. Vi sa 

att den utbildningen måste ni själva inventera. Vi kan kanske hjälpa till att stötta centralt för att 

samordna en del insatser där då. Men i övrigt måste det här ligga i det som är respektive skolas 

uppdrag. Och där vart det inte bra. Det kan ha varit ett av de misstag vi gjorde, att vi inte höll i det 

centralt också. (Beslutsfattare 1) 

Det som är genomgående i beslutsfattarnas berättelser är att utbildningen och nuvarande 

fortbildningen är områden där mycket krut behöver läggas. Däremot påpekar några att inte 

tillräckliga resurser lades på detta i implementeringen. Dock finns det undantag, med 

kommuner som anlitar ”e-utvecklare” som ska hjälpa de lärare som tycker en 1:1-satsning 

försvårar deras arbetssituation. Fler exempel på andra utbildningsinsatser är att en kommun 

använde sig av fyra halvdagarsutbildningar för lärarna per år där skolorna själva fick 

efterfråga vilken typ av kompetens de kände för att vidareutveckla. Så idéerna finns hos 

beslutsfattarna, men de flesta anser också att det här kanske var en av aspekterna där 

implementeringen visade brister.  

 

Sett till utbildningen i datoranvändning av elever är den mer eller mindre obefintlig från 

beslutsfattarnas perspektiv. Det som uppges är att det var varje skolas ansvar och att det mesta 

som gavs från centralt håll var en timmes introduktion vid första dagen för eleverna med 

datorn. Eleverna själva verifierar detta med att beskriva dagen de fick datorerna som att de 

gick in i ett rum, fick datorerna och lite basala instruktioner om exempelvis säkerhet och hur 

man öppnade webbläsaren. I enstaka fall sades det att eleverna fick gå in på Office-program 

och att de fick lära sig hur man skriver och gör ny rad med mera. Vi har även sett en trend i 

undersökningen att eleven inte upplever att arbetet flutit på bra direkt, utan att en period 

mellan en månad till ett halvår har fortlöpt innan arbetet flutit på obehindrat. Även här verkar 

tiden för denna period dock bero på hur lätt läraren eller eleven har för teknik. 
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Utvärderingen av användandet måste i viss mån baseras på hur kommunen anser att ett lyckat 

resultat kan identifieras. Som tidigare nämnt är inte mätbara målsättningar det som varit 

centralt i dessa satsningar, men det som sagts är att målen är att förbättra resultaten, skapa en 

positiv attitydförändring och att skapa ett nytt lärosätt. Hur man har valt att utvärdera detta 

varierar från kommun till kommun. Vissa har lagt utvärderingen externt på exempelvis ett 

universitet, medan några sköter den internt. Majoriteten av undersökningarna görs genom 

enkätundersökningar till eleverna och lärarna hur de upplever användandet, resultaten och 

arbetssituationen. Vissa har kompletterat med annat som exempelvis fokusgruppsintervjuer 

och observationer för att kunna i större utsträckning göra resultaten mer mångfacetterade. 

Många av beslutsfattarna tar upp de flesta av dessa aspekter, med viss gardering till att man 

inte kan veta om just datorerna påverkar resultaten positivt. Eleverna vi har talat med 

beskriver olika scenarior för utvärdering, men alla har inte heller fått vara med och uttrycka 

sina åsikter. Två elever har inte haft någon utvärdering alls, två har haft enkätfrågor att svara 

på och en har svarat på lite frågor muntligt i sin klass. Givetvis kan det vara så att 

granskningarna också haft något urval och på så vis inte berör precis alla elever, men det är 

fortfarande anmärkningsvärt. Dock verkar majoriteten ha en positiv attityd gentemot 

datorerna.  

 

För att kontrastera vad eleverna tycker är ett bra syfte med datorerna, eller om det inte finns 

något sådant, mot beslutsfattarnas resultatbedömning ställdes en syftesfråga till eleverna. 

Svaret på denna var ett enhälligt ja från eleverna att datorn fyllde ett bra syfte i skolan. Det 

var dock olika anledningar till varför eleverna tyckte så. Lättare dokumenthantering, lättare 

faktasökning och modernare fakta samt generell förbättring och underlättning av arbetet samt 

att det gör skolarbetet roligare lyfts fram. Så utifrån de svaren verkar de främsta resultaten 

från elevperspektivet i dagsläget vara en generell förenkling av arbetet i olika aspekter samt 

en positiv attitydförändring till skolan.  
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5.3 Tema 3 – Användning  
De visioner och mål som respektive kommun hade vid beslutet av implementeringen i 

kommunen har haft väldigt olika resultat bland de fem kommunerna. De flesta beslutfattare 

påpekar att den finansiella biten har varit avgörande för hur och i vilken grad 

implementeringen lyckats i kommunen. Men generellt sett uppger beslutsfattarna att de 

lyckats med implementeringen av tekniken i grundskolan senare år, från årskurs 6 till 9. 

Beslutsfattarna lyfter även fram att de fem 1:1 satsningarna började med att förse alla lärare 

med varsin dator innan eleverna fått ta del av tekniken. Detta för att lärarna skulle kunna 

bekanta sig med den och på så sätt kunna använda sig av tekniken bättre i 

undervisningstillfällena. Det som är gemensamt för nästan alla beslutsfattare är att det har ett 

slutdatum för skolorna där de vill att man från grundskolans senare år ska ha lyckats med 

implementeringen av teknik. ”Vissa skolor har ju gått lite före, med deadline är ju nästa år 

2013 och det vet alla” (Beslutsfattare 2). 

 

Vi frågade beslutsfattarna vid varje kommun hur de uppfattade att datorundervisningen 

fungerar i deras skolor. Där svarade de flesta att implementeringen fortfarande befinner sig i 

ett tidigt skede och menar att det kommer ta ett tag till innan alla har kommit på ”rätt spår”. 

De menar att de skolor och lärare som är intresserade och drivna eldsjälar har kommit en bra 

bit på vägen, samtidigt som det finns de som inte är så entusiastiska. Här delar beslutsfattarna 

den meningen i att lärarna måste känna sig trygga och driva på att använda datorn i 

undervisningen, annars bromsas utvecklingen upp. 

Det som drar upp är att vi har fått upp resultaten och att väldigt många arbetar med nya metoder. 

Det som drar ner är dom som inte har varit med på tåget. Alla individer är ju inte entusiastiska 

(Beslutsfattare 1). 

När det kommer till datorns roll som ett verktyg i undervisningstillfällena beskriver 

beslutsfattarna datorn som ett kraftigt verktyg och ser helst att den är med på många 

undervisningstillfällen. En beslutsfattare menar att datorerna precis som papper och penna 

alltid ska vara med. De resterande beslutsfattarna anser att det till största del måste vara 

lärarna som beslutar om hur mycket datorn ska användas och i vilka ämnen. Beslutsfattarna 

grundar det på att lärarkompetensen måste finnas där för att datorn ska kunna nyttjas på ett 

användbart sätt. Annars finns det risk för att datorn bara används som skrivmaskin. 

Så att det är väldigt viktigt att man inte ignorerar den i arbetet, men självklart finns det tider då 

man inte ska använda datorn. Det är väl inget konstigt med detta (Beslutsfattare 3). 
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Beslutsfattarna hade en målsättning med hur mycket och till vad datorn skulle användas till, 

för att få ett gensvar på detta ställde vi samma fråga till eleverna. Tre av de intervjuade 

eleverna upplever att de använder datorn i hälften eller mer av lektionstiden, samtidigt som 

två elever påstår att de nästan använder den varje lektion eller upp till 85 procent. Sett till 

beslutsfattarnas mål och visioner kan detta räknas som ett positivt resultat då de flesta 

förespråkar att datorn ska användas mycket i skolan. Generellt tycker alla fem elever att 

datorer är ett bra hjälpmedel i skolan, det ”funkar bra” och att det underlättar flera olika 

moment i skolarbetet såsom skrivande och läxor. Två elever påpekar dock att det även finns 

störningsmoment med datorerna. Två exempel på hur elever uttrycker sig är följande: 

...dom spelar och dom gör allt annat. ... det tycker jag är lite irriterande (Uttalande av Elev 1). 

...för dom som inte vill jobba blir det nästan bara sämre med dator, dom kan sitta på Facebook och 

dölja det för lärarna, dom kan sitta en hel lektion och inte göra någonting (Uttalande av Elev 2). 

Problematiken med att datorerna ger eleverna en större möjlighet att sitta och gör annat än vad 

som är ämnat på lektionstid är något som flera av beslutsfattarna är väl medvetna om. För att 

lösa detta förlitar beslutsfattarna sig på att respektive skola eller lärare måste förhålla sig till 

den problematiken. En av beslutsfattarna menar att lärarna först måste ha en bra 

pedagogikgrund samt veta hur man vill förhålla sig till en undervisning som involverar 

datorer. 

 

Något som är specifikt viktigt i och med datorer i undervisningen är att internet blir mer 

tillgängligt för eleverna, som flera av beslutsfattarna menar på är ett enormt starkt verktyg i 

undervisningen. Att internet blir mer tillgängligt för eleverna möjliggör att lärare kan 

individualisera mer, använda sig av sociala medierna samt tillgodose nya lärostilar. ”Den 

stora grejen är att man får tillgång till internet och det betyder att man får tillgång till HELA 

världen”  (Beslutsfattare 3). 

 

En beslutsfattare nämner även möjligheten för underlättning när det kommer till 

dokumentation för både lärare och elever. En annan sak som även är specifikt viktigt i 

användandet av datorer och tillgång till internet är kommunikationen hävdar en beslutsfattare: 

Där elever kan få feedback på det de gjort. Bekräftelse och återkoppling - väldigt mycket mera än 

om man skriver och producerar enbart för en lärare. Om man kan göra det för en bredare publik  så 

ökar motivationen, man anstränger sig mer och man får väldigt mycket mer bekräftelse 

(Beslutsfattare 5). 
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Beslutsfattarna har många och breda teorier om vilka kapaciteter en dator i klassrummet kan 

ha för påverkan på undervisningen. Tre elever lyfter fram att datorn gör det lättare och 

roligare att skriva på datorn då man kan producera mer text och sudda enklare. Det är 

egentligen bara en elev som lyfter fram datorns kapacitet att dela dokument med 

klasskamrater och på så sätt underlätta grupparbeten eller dylikt. Vilket är en av få nya 

aspekter i lärosättet som möjliggörs genom datoranvändandet. 

 

Gällande beslutsfattarnas uppfattning om lärare och elever har tillräcklig datorkompetens för 

att ta vara på och utnyttja datorns kapacitet i klassrummet upplever de att det finns stora 

skillnader i skolorna. De lärare som inte upplevs som trygga i datoranvändningen menar 

beslutsfattarna får stöd genom fortbildning, föreläsningar samt att de även kan ta hjälp av 

eleverna om de inte kan tekniken. En beslutsfattare anser att arbetet att fånga upp och 

identifiera vilka digitala kompetenser som behövs börjar nu och att de även måste se till att 

alla sedan får ta del av dem. Vidare hävdar en annan beslutsfattare att en stor efterfrågan på 

fortbildning inom digital kompetens finns i kommunen. Detta menar hen är ett bra tecken då 

hen upplever att lärarna till stor del har insikt om vilka kompetenser som behövs och strävar 

efter att åtgärda den kompetensbrist, som vi tolkar som en brist av media literacy och digital 

kompetens, som uppstått. 

Och det är inte lärarna, jag lägger ingen skuld på lärare för det är inte det det handlar om. Jag 

menar, var har alla beslutsfattare varit, var har alla skolledare varit, var har alla utbildningschefer – 

det är de som ska styra saker och ting... (Beslutsfattare 3). 

Eleverna däremot upplever att de lärare som använder sig av tekniken kan tillämpa den bra i 

undervisningen.  Uppstår det några problem kan oftast läraren tillsammans med eleven lösa 

eventuella problem på plats utan större svårigheter. Skulle det vara ett problem som varken 

lärare eller elever kan lösa finns det nästan i alla skolor som vi besökte hjälp att tillgå i form 

av ”helpdesk” eller ”data-killen”. En av eleverna påstår att lärarna vid ett teknikskifte fick lite 

problem med att tillämpa den nya tekniken, men att de vart förtrogna med den nya tekniken 

efter cirka sex månader. 

 

Enligt intervjumaterialet ser undervisningsformerna väldigt olika ut mellan de fem skolorna, 

men de flesta eleverna menar att lärarna arbetar på ett blandat sätt med att nyttja datorns 

kapacitet under lektionstid. De stora majoriteten av lärare börjar oftast lektionen med någon 

form av genomgång som de har på Powerpoint, på en hemsida, eller som de skickar ut till 
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eleverna. Detta anser eleverna kan vara en fördel men också en nackdel. När eleven får för 

många sidor och länkar att hålla reda på, när det tar lång tid för läraren att till exempel få 

igång eller hitta en film samt när tekniken inte fungerar upplevs som problematiskt. När det 

kommer till användningen av tekniken i de olika ämnena har den empiriska undersökningen 

påvisat att det används mer frekvent i ämnen såsom svenska och engelska, medan det i idrott 

och träslöjd nästan inte används alls. 

 

De fem eleverna säger sig ha god kontroll på tekniken i skolan och att deras övriga 

klasskamrater också är väl förtrogna med tekniken. Detta påstår eleverna baserar sig på hur 

mycket respektive elev använder sig av datorer i hemmet. När vi frågar vilken aktivitet som 

brukar vara mest dominerande på datorn hemma svarar de flesta sociala medier som 

Facebook, Twitter med mera. Men flera av eleverna säger även att de blir en del skoluppgifter 

också som de sitter  och jobbar med ibland. 

  



39 
 

6 Analys  
I följande analysavsnitt kommer de empiriska resultaten att problematiseras med hjälp av 

uppsatsens teorier. I beslut-avsnittet kommer medialiseringsteorin behandlas. I 

implementerings-avsnittet används top-down, bottom-up samt teorier om kommunikation i 

förändring. Slutligen kommer media literacy samt Maslows behovstrappa användas i 

användnings-avsnittet.  

6.1 Tema 1 – Beslut  

Genom undersökningens resultat går det att identifiera en hel del medialiserade effekter på 

skolverksamheten. Utifrån Schulz (2004:88) termer går det dessutom att se hur många som 

upplever den utvidgning som media skapar i bland annat faktainhämtningen som avsevärd. 

Även utbytet av främst skrivtekniken och återkopplingen på uppgifterna märks av. 

Blandningen visar sig genom datorns användande i andra situationer som musiklyssnande på 

lektionerna. Dock är detta inte denna förändring av skolan som är i fokus för denna uppsats, 

utan det är det som relaterar beslutet och dess underlag mot den faktiska verkligheten. Att det 

råder en förändring rent medialt i skolan råder det inga tvivel om i våra ögon.  

 

Sett till den beslutsprocess som alla beslutsfattare hade i och med dessa satsningar är det ur 

vår synvinkel relevant att se på vilket underlag som förekom vid den. Som nämnts i resultatet 

låg sällan vetenskapliga resultat till grund för beslutet och det som var mest framträdande var 

snarare en omvärldsuppfattning där skolan uppfattades som avsevärt ”efter”. Detta påvisar att 

beslutsfattarna i viss mån baserade sitt beslut utifrån en bild av skolan som en institution i ett 

utanförskap och en fascination för fungerande 1:1-insatser. ”Men däremot sa vi att nu måste 

vi få in den här tekniken i skolan, när vi såg vad den gav skolan i Maine” (Beslutsfattare 2). 

Sett utifrån Schulz (2004:90) kategori gällande anpassning är detta ytterst relevant. Det som i 

undersökningen framträder är att det blir så starka värderingar för att föra in tekniken i skolan 

att vi bedömer det som ett upplevt måste. När andra samhällsinstitutioner och i besöksfallen; 

andra skolor, anpassar sig till den medierade tekniken följer skolan efter. Denna nivå av 

anpassning är inte då enbart till den underliggande medielogiken, utan även till resten av 

samhället som redan följer den. Vissa anmärker på att eftersom alla anställda på andra 

arbetsplatser har datortillgång är det självklart att skolan också ska ha detta. Det berör i och 

för sig inte elevernas användning, men ändå en del av trycket att få in datorer.  
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Trots detta uppger mer eller mindre samtliga beslutsfattare att ett yttre tryck för att ta beslutet 

inte kändes, utan snarare att det kritiserades. Detta kan dock relatera till vad individer 

bedömer som tryck – ett direkt tryck som att någon klagar, eller ett indirekt tryck att anpassa 

sig. Det enda direkta tryck som kom gentemot kommunen då var snarare konservativa 

kommentarer om att en datorsatsning inte var rätt väg att gå. Vår bedömning är dock att 

beslutet starkt präglats av en motivering som är starkt medialiserad. Det upplevda måstet att 

följa med resten av samhällets teknikutveckling kan ha nedprioriterat pedagogiska aspekter i 

själva beslutet. Däremot ska det kommenteras att en datorsatsning och en anpassning till 

resten av samhället i sig inte är något som vi bedömer som negativt. Det som oroar är att 

beslutsprocessen har byggts på bristande underlagsgrunder i och med den samhällsförändring 

som skolan försöker snabbt hinna ikapp. Sett till resterande motiveringar relaterar också det 

till Schulz (2004:88) tre tidigare nämnda kategorier. Att utvidga elevens värld och kapacitet, 

att byta ut exempelvis skrivdon och göra datorn till ett självklart verktyg och att blanda upp 

lärosättet är framträdande i kommunernas visioner. Detta bygger ytterligare på medias och 

medialiseringens roll i beslutet. 

 

Visionerna att stärka skolans strävan mot de generella målen, att göra skolan mer intressant, 

förbättra resultaten och förändra arbetssättet för elever och lärare belyser i grunden inte en 

tydlig anknytning till medialisering. Hur man ämnar göra dessa förändringar är dock relevant 

eftersom det som skapar dessa är ett inköp av datorer till samtliga elever. De flesta 

beslutsfattare hävdar att pedagogiken är det viktigaste för att skapa en förändring, men nästan 

samtliga har främst fokuserat på att snabbt få ut tekniken. Detta återspeglar ännu en gång den 

hets som upplevs ha varit en del i några satsningar. Vissa kommuner har dock haft en lång 

process med pilotskolor och liknande, men det går ändå att se en trend mot en stark 

prioritering att få ut tekniken relativt snabbt. 

 

Denna upplevda bristfällighet i implementeringen, som vi kommer undersöka närmare inom 

nästa avsnitt, påverkar även differensen i vad eleverna upplever som datorernas syfte mot 

beslutsfattarnas visioner. Eleverna lyfter främst fram datorn som ett underlättande verktyg för 

främst skrivprocessen och ett roligt tillskott som skapar en attitydförändring. Medan 

beslutsfattarnas målsättningar som faktorer att skapa ett nytt lärosätt, att främja de generella 

målen och resultaten inte är påtagliga i det eleverna säger. För eleverna verkar det mer ha 

varit en form av utbyte där datorn främst används som skrivdon, även om andra projekt 

förekommer. Detta är värt att notera då beslutsfattarna själva säger att om en teknik bara 
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ersätter en annan är det inte ett lyckat resultat för satsningen.  Att syftet med satsningen, att 

förändra lärosättet, inte helt nått fram kan indikera att det måstet att följa med 

teknikutvecklingen som uppkom ur det medierade samhället kan ha påverkat satsningens 

resultat.  

 

6.2 Tema 2 – Implementering 
De flesta av beslutsfattarna har tillämpat top-down-strategin (Sabatier 1986:33) i sin 

implementering av teknik i skolan. Valet av denna strategi är främst baserat på en 

omvärldsanalys där de flesta beslutsfattarna anser att skolan ligger ”ljusår” efter övriga 

samhället gällande teknik. Fyra av fem beslutsfattare tog därför beslutet att  göra en 1:1-

satsning med klara direktiv ovanifrån. Utifrån intervjumaterialet går det att se att två 

kommuner gjorde en mer klar form av top-down. Implementeringsbeslutet var där inget som 

aktörerna i skolverksamheten kunde påverka eller fick vara med och ta ställning om. ”Alltså 

det kunde inte ifrågasättas utan det var ett beslut som så att säga fattades” (Beslutsfattare 1). I 

det här fallet, där beslutsfattarna själva skött hela beslutsprocessen, anser vi att 

implementeringsprocessen påvisar tendenser mot kommunikationsstrategin Tell and sell. 

Beslutsfattarna för vidare information om förändringen och kärnfrågor som de upplever är 

aktuellt inför förändringen. Därefter försöker de sälja in ett förhållningssätt till de som är 

anställda och verksamma i skolansverksamhet. Genom detta är målet att försöka bygga upp en 

förståelse för beslutet, trots bristen av dialog.  

 

Även i två andra kommuner kan vi se tendenser åt top-down-strategin gällande 

implementeringen av teknik i skolan. Det som skiljer dessa två beslut från de två förstnämnda 

är att i dessa har beslutsfattarna varit måna om att informera de i skolan om situationen och 

även presenterat fördelar med satsningen. En av skolorna stämde av med rektorsgruppen hur 

de upplevde att en 1:1-satsning kunde bidra till en bättre skolundervisning. Även detta 

förhållningssätt kan liknas med strategin tell and sell. Dock påvisas vissa skillnader genom att 

det även framkommer att rektorer och lärare har fått varit med och tagit ställning till vad de 

ville åstakomma med en 1:1-satsning. Detta är en öppning till dialog som anspelar på identify 

and reply och bottom-up där fördelar med satsningen och interna mål lyfts underifrån och inte 

ovanifrån.  Hur denna dialog har påverkat resultaten går inte att säga med den undersökning 

som utförts i denna uppsats, men tendenserna av tillvägagångssättet är intressanta.  
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Endast en kommun har enligt beslutsfattaren valt att använda sig av bottom-up-strategin i 

beslutsprocessen, där en implementering av teknik efterfrågades av lärare och rektorer för att 

sedan färdas uppåt till beslutsfattaren. I det här fallet stämdes alla beslut och 

implementeringsprocesser av med en rektorsgrupp, vilket gav de anställda på respektive skola 

en chans att påverka och sätta agendan för vad som skulle genomföras. Beslutsfattaren ansåg 

här att rektorer och lärare har den bästa utgångspositionen för att kunna identifiera vad som är 

av vikt i ett förändringsarbete och gav dem därför ett stort ansvar. Det här tillvägagångssättet 

kan tydligt identifieras med kommunikationsteorin identify and reply. 

 

En viktig del för att implementeringen och användandet skulle lyckas var  lärarnas roll. Något 

som gäller mer generellt för alla beslutsfattare är att de lyfte fram lärarens pedagogiska roll 

och förtrogenhet med tekniken som en väsentlig del för en lyckad implementering. 

Det vi satsar däremot nu på det är ju det här med att sätta en kompetensutveckling när det gäller de 

pedagogiska bitarna, för de är ju det som är svårast (Beslutsfattare 2). 

De stora utbildningsinsatserna som genomfördes i alla kommuner bestod av PIM, den 

grundläggande utbildningen för lärare i IKT-användande, på olika nivåer. Utifrån resultaten 

av den empiriska undersökningen kan vi utläsa att beslutsfattarna upplever att det är många 

lärare som efterfrågar mer fortbildning och utbildning i just datoranvändingen.  I och med att 

beslutsfattarna sällan gjorde någon tydlig pedagogisk vinkel på utbildningen för lärarna kan vi 

identifiera tendenser mot en Underscore and explore-strategi. Med detta menar vi att den 

satsning som gjorts på att utbilda lärare inför 1:1 satsningen inte riktigt har motiverats sett till 

den faktiska situationen de stod inför.  

 

När målet var att förändra lärosättet, men den utbildningen lärarna fick enbart var 

grundläggande teknisk lämnades lärarna att själva utifrån den begränsade informationen skapa 

sig en förståelse för hur tekniken skulle användas. Eleverna beskriver också instruktionerna 

som de fick vid implementeringen av tekniken som mycket kortfattad och inget ingående i hur 

den skulle användas rent funktionellt. I och med de resultat som intervjumaterialet visar att 

det i vissa fall gick relativt trögt i början av användningen av tekniken, både för elever och 

lärare, kan detta var en orsak till detta. När användarna av tekniken möts av en underscore 

and explore-strategi är det lätt att de inte bildar sig den uppfattning utifrån sin kompetens som 

var den önskade tolkningen. Både beslutsfattare och lärare verkar i dagsläget eftersträva mer 
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fortbildning inom just det pedagogiska, vilket bör nämnas för att sätta informationen i 

perspektiv.  

 

Syftet med satsningen var från beslutsfattarnas håll att öka de generella målen, att förbättra 

resultaten, att göra skolan mer intressant, men främst att förändra arbetssättet för elever och 

lärare. När det eleverna lyfter fram som mest fördelaktigt med datorerna är att det är en 

förenkling av skrivprocessen och att skolan blir mer rolig så är det tydligt att budskapet inte 

helt har kommit fram. Om detta beror på att det är tidigt i satsningen, om det är beroende på 

att lärarna inte har fått tillräcklig information om hur arbetssättet ska förändras i 

implementeringen, eller om det är elevernas synpunkter som kommer i skymundan är svårt att 

säga. Eleverna påstår sig ha utfört någon form av utvärdering, men mycket har varit av en 

alternativkaraktär som kanske inte återspeglar deras situation. Att skolan är toppstyrd och att 

elevernas åsikter inte behandlas genom en bottom-up-strategi kan påverka att förändringen i 

arbetssätt ännu inte framträder tydligt, i alla fall inte i denna studie.  

 

De som går att konstatera är att implementeringen av tekniken har präglats av tell and sell, 

underscore and explore och identify and reply. Det vanligaste är att ett top-down-beslut följts 

av ett implementeringsval. Hur varje enskild kommun sedan har valt att kommunicera ut 

förändringen och öppna för dialog skiljer sig på vissa nivåer mellan de olika kommunerna.  

Det mest genomgående är dock att implementeringen varit relativt snabb och fokuserat på att 

få ut tekniken omgående och sedan utveckla användandet. ”Men det handlar ju om den 

viktigatse processen och den påbörjas ju inte förrän man har tekniken på plats i klassrummen” 

(Beslutsfattare 2). 

 

6.3 Tema 3 – Användning 
En essentiell del för att datoranvändningen ska flyta på bra är att användarnas nivå av media 

literacy är tillräcklig för att kunna utnyttja det nya mediet. För att öka den digitala 

kompetensen hos lärarna fick vissa skolor tillgång till datorerna några månader innan eleverna 

för att kunna bekanta sig med tekniken. Detta skulle göra så att lärarna kunde uppnå ett eller 

flera krav av media literacy innan tekniken användes under lektionssituationer. Beslutsfattarna 

och skolorna erbjöd även lärarna utbildning i PIM på olika nivåer och motiverade detta med 

att lärarna måste känna sig trygga i att använda datorn i undervisningen, annars bromsas 

utvecklingen upp. Detta skulle i så fall kunna förebygga att implementeringen inte fastnade på 

steg 2 (trygghetsfaktorer) i behovstrappan (Maslow 1943:5), utan kunde med en trygghet 



44 
 

avancera vidare i utvecklingen. Eleverna däremot fick ingen större övergripande utbildning 

eller information gällande datoranvändningen då de ansågs har ”koll” på den nya tekniken. 

Detta kan relateras till media literacy genom att beslutsfattarna bedömer att eleverna är 

kapabla att när de får tillgång till ny teknik att kunna skapa egna budskap över olika kontexter 

samt analysera och utvärdera informationen som då görs tillgänglig. 

 

I mötet med den nya tekniken tvingas bland annat lärare att tillämpa nya lärostilar. Detta är 

något som många gånger möts med tveksamheter och, som lärarna såg det, en extra 

arbetsbörda. ”Att du har faktiskt en massa, vad vet jag 20-30-40 % i lärarkåren som inte är 

bekväma i det här” (Beslutsfattare 4). Kravet på lärare att tillämpa nya lärostilar och en annan 

pedagogik för att möta tekniken och elever, som av beslutsfattarna bedöms som mer 

kompetenta när det gäller tekniken i vissa fall, kan rubba lärarnas pedagogiska grund och 

trygghet. Detta kan ses som ett hinder för utvecklingen genom trygghetsfaktorn som är steg 2 

i behovstrappan och kan enligt Maslow (1943:4) leda till att både motivation, handling och 

prestation påverkas. En av beslutsfattarna upplever PIM som en utbildning där lärarna lär sig 

de grundläggande ”knapptryckningsteknikerna”, men inte så mycket mer. Flera av 

beslutsfattarna anser dessutom att PIM-utbildningen egentligen inte motsvarar någon högre 

nivå av media literacy i en pedagogisk bemärkelse. Detta kan därför genuint influera hur väl 

datoranvändandet sköts, men de flesta av eleverna anser att lärarna är tillräckligt kompetenta 

för att bedriva sina lektioner med datorer.  

 

Något som är specifikt viktigt datoranvändningen i skolan menar beslutsfattare är tillgången 

till internet. Det är ett kraftigt verktyg och en resurs som möjliggör ett mer individuellt 

lärande, med tillgång till exempelvis sociala medier. Flera elever säger dock att tillgången till 

internet kan upplevas som ett störningsmoment då många sitter på sociala medier och gör 

annat under lektionens gång. Det går dock inte att knyta denna okoncentration till datorn, 

eftersom det inte går att säkerställa att eleverna inte hade suttit och hållit på med annat även 

om de inte haft datorn. Dock eftersom endast två elever belyser att de fått någon genomgång i 

hur man är källkritisk på internet kan det vara så att ett kompetenshinder även är inblandat. 

Media literacy berör just tillgång, möjligheten att analysera, utvärdera och skapa eget material 

som det som krävs för en komplett mediekompetens. Om enbart tillgången och i viss mån 

skapandet av eget material uppfylls kan det säkerligen leda till att det är svårt för vissa att 

hantera den enorma mängd information som finns i internetmediet. Detta kan i sin tur leda till 

att eleverna känner sig osäkra och därmed inte går vidare i sin användning.  
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En elev hävdar också att det ibland uppfattas som ett störningsmoment när lärare nyttjar 

internet, då det blir för många sidor och delmoment att hålla reda på. Ur elevens perspektiv 

kan detta indikera på att det är svårt för eleven att analysera och utvärdera den information 

som görs tillgänglig. Dessa två aspekter inom media literacy är något som i denna situation 

även kan bero på att läraren inte är kapabel att delge eleverna, som uppenbarligen inte är helt 

mediekompetenta som beslutsfattarna trodde, hur de ska hantera datormediet på bästa sätt.  

Genom att förse eleverna med en dator hävdar en av beslutsfattarna att de socioekonomiska 

skillnaderna i skolan blir mindre. Detta skulle kunna ses uppfylla steg 3 i Maslows 

behovstrappa om sociala behov (Maltén 2003) och om att bli accepterad av andra elever och 

på så sätt skapa en tryggare miljö i skolan. 

 

I intervjumaterialet framgår det även att eleverna värderar användningen av datorerna högt i 

skolan och upplever att de har goda kunskaper om tekniken som bedrivs i skolverksamheten. 

Eleverna menar på att tekniken leder till att skolan blir både roligare och effektivare. De saker 

som eleverna lyfter fram mest i empirin är att tekniken möjliggör snabbare applicering och 

redigering av texter. En elev lyfter ett av de fyra kraven som påvisar en nivå av media 

literacy, nämligen att skapa egna budskap i olika kontexter. Eleven säger att datorerna 

möjliggör att man kan producera texter tillsammans i till exempel ett grupparbete genom 

Googledocs. Sett till den empiriska undersökningen kan vi utläsa att flera lärare och elever i 

nuläget inte brukar datorn på det sätt som beslutsfattarnas förväntade sig. Det förändrade 

lärosättet har inte riktigt fått fäste, utan datorn används idag snarare som ett mer funktionellt 

skrivdon.  

 

Avsaknaden av en högre nivå av media literacy och därmed en bristande kunskap hur denna 

lärosättsförändring ska ske eller ett eller flera steg i behovstrappan, som exempelvis trygghet 

med tekniken, kan vara några av de möjliga faktorer som hindrar utvecklingen. Skolor och 

kommuners insatser och användning varierar i nivåer, och då varierar även vad som kan vara 

den faktor som påverkar kvalitén av datoranvändningen. Flera beslutsfattare konstaterar dock 

att efter 1:1-satsningen har de insett att eleverna kanske inte använder datorerna hemma på 

samma sätt som i skolan och på så vis kanske inte var så kapabla som  de trodde. Detta menar 

de flesta beslutsfattare kan bero på att de befinner sig i ett tidigt skede av implementeringen 

och att det är en process som kommer ta tid, men att det känns som att de är på ”rätt spår”.  
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7 Avslutande diskussion  
Denna uppsats har ämnat undersöka fem kommunala 1:1-satsningar ur ett medie- och 

kommunikationsvetenskapligt perspektiv. Målet med uppsatsen var att granska 

beslutsfattarnas visioner med 1:1-satsningarna och jämföra dessa med elevernas upplevelser 

av det faktiska användandet av datorerna. Genom att utföra kvalitativa samtalsintervjuer med 

fem beslutsfattare och fem elever var målet att identifiera två verkligheter och kunna uttala sig 

om dessa två skiljde sig åt och vad detta skulle kunna bero på. Ambitionen var att utifrån de 

olika utsagorna identifiera hur stor roll bilden av det medialiserade samhället hade i 

beslutsmotiveringen och om det sedan påverkade implementeringen och användningen av 

datorerna i skolorna.  

 

Uppsatsens teoretiska ramverk utgjordes av medialiseringsteorin för att belysa hur 

beslutsprocessen påverkats; media literacy för att identifiera hur väl kompetenta och 

förberedda datoranvändarna var och är; Maslows behovstrappa användes för att komplettera 

media literacy och påvisa var i användningen något kan hindra eventuella framsteg. För att 

analysera implementeringen har även andra kommunikationsteorier som belyser hur beslut 

delges övriga berörda använts. De frågeställningar vi har använt oss av berör hur stor roll 

bilden av det medialiserade samhället spelade vid beslutet, hur implementeringen och dess 

processer påverkade slutanvändningen samt hur eleverna upplever de målsättningar som 

beslutsfattarna satte upp för satsningen. Dessa frågor svarar vi på i följande avsnitt.  

 

Hur stor vikt har bilden av det medialiserade samhället vid 1:1-satsningar? 

De 1:1-satsningar vi har undersökt påvisar alla tydliga tendenser för en påverkan av ett 

medialiserat samhälle. Anledningarna till varför satsningarna gjordes var ofta för att uppfylla 

en medialisering av skolan med ett utbyte av teknik och en utvidgning av kapacitet sett till 

dokumenthantering och informationstillgång. Det som främst framträder är dock en 

anpassningsvilja, nästan i form av ett måste i och med att det värderas som ”barockt” och 

”absurt” att inte ha datortillgång och att inte vara lika långt fram som resten av samhället. 

Detta upplevda måste har ofta varit det som varit den främsta motiveringen till beslutet, och 

det indikerar en stark påverkan på själva beslutsprocessen som eventuellt utelämnat 

pedagogiska riktlinjer och målsättningar i en hets att få ut tekniken på plats. 
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Hur påverkade implementeringen av teknik själva datoranvändandet i skolarbetet för 

eleverna i grundskolans senare år?  

Implementeringen har i samtliga tillfrågade kommuner präglats av en top-down-strategi både i 

beslutstagande och sedan i presentationen av informationen till de på skolorna. Det finns ett 

exempel på en bottom-up-strategi där önskemålet kommit underifrån och sedan beslutats. Sett 

till de skillnader som kan identifieras mellan hur visionerna för beslutsfattarna såg ut och hur 

eleverna upplever användningen går det att anmärka på att insatsernas största fördelar som 

beslutsfattarna strävade efter inte riktigt nått hela vägen fram till användningen. Mycket av 

den kommunikation som skett neråt i leden efter beslutsprocessen kan liknas vid underscore 

and explore samt tell and sell. Underscore and explore bygger mycket på att de som inte varit 

med i beslutsprocessen får utifrån en utvald information, som exempelvis PIM för lärarna, 

använda sin kreativitet för att bygga vidare på möjligheter med datorerna. Tell and sell går att 

identifiera i hur beslutsfattarna tagit beslutet och sedan delgivit och sålt in förändringen till 

dem i skolan. I kommunen som faktiskt baserade beslutet på ett behov underifrån går det 

istället att identifiera en identify and reply där de under beslutsfattaren identifierade en brist 

som sedan svarades på med 1:1-satsningen.  

 

Direkt efter datorerna hade distribuerats ut så tog det vanligtvis enligt eleverna mellan en 

månad till ett halvår innan arbetet flöt på bra. Detta kan höra samman med att lärarna inte fick 

några utförliga direktiv för hur datorerna skulle användas pedagogiskt i utbildningsinsatser 

och att eleverna enbart fick en timmes genomgång vid distributionsdagen. Beslutsfattarna 

kommenterar att pedagogikappliceringen av datoranvändandet har hamnat lite i periferin, 

vilket påvisas av att eleverna främst använder datorerna som skrivdon. Målet att förändra 

lärosättet är enligt oss svårare att uppnå när varken elever eller lärare får tydliga riktlinjer 

redan från början hur det ska förändras. Annars blir det lätt att datorn faller in i samma 

undervisningsmönster som tidigare existerat i skolan, med papper, penna och 

lärargenomgång. Beslutsfattarna lyfter även fram att en otrygghet finns hos vissa av lärare och 

att detta även kan påverka framstegen. Maslow påpekar att om en otrygghet finns, i detta fall 

mot tekniken, kan det hindra utvecklingen. Detta kombinerat med att varken lärare eller elever 

får en tillräcklig genomgång i media literacy som kan förändra deras lärosätt är enligt oss det 

som framträder som det viktigaste att hålla i åtanke inför framtiden.  
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Hur upplever eleverna i grundskolans senare år de målsättningar som beslutsfattarna 

för 1:1-satsningarna strävade efter? 

Sett till de genomgående målen som beslutsfattarna uppger för 1:1-satsningarna: att förändra 

arbetssättet, att stärka de generella målen, att göra skolan mer intressant och att förbättra 

resultaten kan vi inte att säga mycket. Eleverna lyfter främst fram datorn som något som 

underlättar deras arbete, främst sett till dokumenthantering och i skrivprocessen, samt att det 

är ett roligt tillskott till skolarbetet. De generella målen och resultaten är ingenting som 

eleverna vanligtvis yttrar sig om, men det går inte heller enligt oss att se något som är tydligt 

förbättrat där genom datorsatsningen. Dock att skolan är mer intressant och rolig är 

genomgående i elevsvaren, men något förändrat lärosätt framträder inte. Det finns små projekt 

och indikatorer på nya möjligheter som öppnats av datortillgången, men främst är det till att 

skriva som datorerna används. Detta kan bero på den tidigare nämnda bristen i förklaring till 

vad som är fördelen med datorer och därmed en svag form av brist på media literacy. Det är 

dock oklart om det krävs krafttag för att fortbilda lärarna som i sin tur utbildar eleverna, eller 

om eleverna behöver en tydligare förståelse för vad som faktiskt är fördelen med att använda 

datorn i skolan. 

 

Sammanfattande slutsats 

Det uppsatsen strävade efter att belysa var om medialiseringen på något sätt har påverkat den 

satsning på datoranvändning som skett i ett flertal kommuner idag. Det som går att konstatera 

är att ett upplevt måste att hänga med resten av samhällets teknikutveckling underbyggde de 

flesta besluten. När sedan implementeringen inleddes var det mycket som lämnades obesvarat 

och de instruktioner användarna (eleverna och lärarna) fick, var inte särskilt omfattande eller 

tydliga. I och med att de inte fick någon specifik utbildning i hur datorerna kunde användas på 

ett nytt och kreativt sätt i pedagogiksprocessen blev även både lärarnas och elevernas 

mediekompetens inte komplett. Detta ledde i sin tur till att mycket av den användning som 

sker ute på skolorna idag inte är det nya arbetssättet som beslutsfattarna siktade på, utan 

snarare mer av ett utbyte av skrivdon till ett mer modernt sådant.  
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7.1 Diskussion 
För den här studiens ändamål användes samtalsintervjuer som metod. Då studien till stor del 

bygger på människors uppfattning av sin värld menar Esaiasson (2009:284) att 

samtalsintervjuer är fördelaktigt. Vilket det även visade sig vara i denna studie. Urvalet av 

kommuner och skolor där 1:1-satsningar kunde identifieras gjordes utifrån webbsidan Datorn 

i utbildningen som belyser 1:1-satsningar i Sverige (diu.se 2013-01-04). Respektive kommun 

och skola anmäler själva att de genomfört en 1:1-satsning på sidan vilket kan leda till att 

många skolor inte är med. Detta hade dock inte detta någon större betydelse. Även om vissa 

skolor inte syns på kartan föll de valda kommunerna under de uppsatta kriterierna.  

 

Under processen att boka beslutsfattare var det enstaka personer som vid telefonkontakten 

påstod sig vara ansvariga eller delaktiga i beslutsprocessen för den aktuella 1:1-satsningen, för 

att sedan i intervjusituationen säga att de inte hade så omfattande inblick i frågan. Denna 

tilltro till respektive beslutsfattare kan ha lett till att studien blivit lidande, då det eventuellt 

funnits andra källor med bättre insikt i 1:1-processen och dess beslut. Då studien hade en 

bestämd tidsram gjordes valet av respektive beslutsfattare i tilltro till att rätt person ställde 

upp på den empiriska undersökningen. För valet av skola användes till viss del 

snöbollsprincipen, vilket kan ses som negativt, då det har tendenser att leda till att urvalet 

består av en speciell population (Esaiasson 2009:216). I och med att beslutsfattare föreslår 

skolor är risken att de väljer en framgångsrik skola och därmed fördelaktiga resultat. Dock 

valdes inte alltid den skolan som beslutsfattaren föreslog. Detta eftersom kontakt med aktuell 

skola redan tagits eller den föreslagna skolan inte ville ställa upp. Klassen valdes sedan ut av 

kontaktpersonen på respektive skola och eleven valdes ut slumpmässigt i form av att vara 

nummer 14 på klasslistan. Huruvida valet av elev följdes upp av respektive kontaktperson går 

inte att garantera, men förhoppningsvis följdes instruktionerna om urvalet av eleverna på 

önskat vis.  

 

Då studiens syfte var att identifiera vilka visioner och mål beslutsfattarna hade för 1:1-

satsningarna och jämföra dem med elevernas datoranvändning, hade det varit fördelaktigt om 

intervjuförloppet hade inletts med beslutsfattarna och sedan eleverna. Detta hade möjliggjort 

att författarna hade kunnat ställa mer preciserade frågor om beslutsfattarens visioner och mål 

till respektive elev i varje kommun. På grund av tidsramen och beslutsfattarnas ockuperade 

scheman vart den önskade ordningen mycket svår att tillämpa i enstaka fall. Men eftersom 

intervjuguider skapades för att säkerställa liknande frågor till de två respondentgrupperna och 
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pilotintervjuer genomfördes anser författarna att det inte hade någon större inverkan på 

studien. Uppsatsens författare har strävat efter att följa de forskningsetiska principer som finns 

och gav därför alla medverkande möjligheten att vara anonyma. Beslutsfattarna gjorde valet 

att inte vara anonyma. Dock eftersom studien inte består av enskilda handlingar eller vill rikta 

fokus till någon enskild individ valde författarna att behandla alla medverkande respondenter 

med anonymitet. Författarna anser att därmed att de har uppfyllt de forskningsetiska kraven. 

 

Sett till andra studier som har gjort inom samma område kan vi identifiera både likheter och 

skillnader. I bland annat Tallvids (2010) studie lyfter författarna att skolorna som undersökts 

har mål och visioner som kan ses som överensstämmande med vår studie, att skolan ska 

gynnas i en attitydförändring och måluppfyllelse. Det som även är överensstämmande är att 

eleverna i många studier och forskning upplever datorn som något positivt (Silvernail 2004, 

Stoltz 2011). I vissa fall ses pedagogiken som det primära och det viktigaste i 

förändringsprocesser, men blir ändå sekundär och tekniken blir det primära vilket även går att 

identifiera i vår studie. Precis som Towndrow & Vaishs (2009), Bergqvists (2012) och 

Tallvids (2010) studier har vi också sett tendenser som har påvisat att trots tillgång till 

tekniken har elever och lärare lätt att falla in i gamla arbetsmönster och inte utforska nya 

tillvägagångssätt i undervisningen. Det som också framkommer är att det upplevs i flera 

studier som berör 1:1-satsningar vara svårt att identifiera vad som verkligen skapat negativa 

eller positiva förändringar, om det är tekniken eller övriga faktorer (Silvernail 2011). Vilket 

beslutsfattarna i vår studie även är tydliga med att kommentera.  

 

Även om mycket av de slutsatser vi kan identifiera främst styrker de hos tidigare 

undersökningar ger det medie- och kommunikationsvetenskapliga angreppssättet vissa andra 

inblickar. Bilden av det medialiserade samhället som skapar en vilja att ”haka på” 

utvecklingen som framgår i den kvalitativa undersökningen är en av de aspekter som lyfts 

fram i denna uppsats. Dessutom att implementeringen av teknik och dess hastighet kan ha 

påverkat användningen skiljer sig mot tidigare undersökningar sett till att det främst tidigare 

relaterats till den bristande kompetensen. Vi nämner också kompetensen som en del av det 

hela, men också att beslutstagandet kan leda till en snabb implementering som sedan påverkar 

användandet. Detta är något som särskiljer denna studie från de andra befintliga. Denna 

kunskap presenterar att det inte bara är viktigt att få ut tekniken till kompetenta användare, 

utan att även tydligt motivera varför och vad som sker i organisationen, i detta fall skolan, 

tydligt.  
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Uppsatsens ämne behandlar en samhällsinstitution som berör största delen av befolkningen, 

nämligen skolan. I och med denna centrala roll blir frågan om 1:1-satsningars vara eller inte 

vara samt underliggande motiveringar både av allmänhetens och politiskt intresse. Uppsatsens 

slutsatser påvisar bland annat att implementeringsarbetet påvisar tydliga icke-dialogiska 

tendenser samt att besluten främst motiveras av en omvärldsbild som utmynnar i en  

uppfattning om att skolan är efter resten av samhället i teknikutvecklingen. Denna insikt kan 

ge en inblick i hur beslut och implementering sköts idag och vilken påverkan det har på 

användandet. Detta kan i sin tur vara givande information inför framtida satsningar samt för 

allmänheten som kan få mer information om 1:1-beslut och eventuellt ställa frågor om tydliga 

mål för satsningen verkligen satts upp.  

 

Den stora påverkan som identifieras hos det medierade samhället på skolsystemet är också 

intressant för allmänheten. Om en medial bild speglar, genom artiklar och politikeruttalanden, 

en avsaknad av teknik som något illavarslande är det lätt att förhastade beslut fattas som sedan 

återspeglar sig i en inkomplett användning. Skolan som är en pedagogisk institution framför 

allt annat behöver ha det som grund, inte att ny teknik och ett specifikt teknikföretag får 

komma in och uppmuntra till en eventuellt förhastad implementeringsprocess.  

 

 7.2 Relevansdiskussion 

Mängden intervjuer i en kvalitativ studie är relativt liten sett till antalet, vilket också påverkar 

generaliseringsvärdet i uppsatsens resultat. Detta på så vis att det inte i någon stor 

utsträckning går att generalisera resultatet från denna studie till en större population. Även 

gällande den implementeringsprocess som studien behandlar kan vi inte riktigt uttala oss om 

det mer än kring de tendenser som synliggjorts. Detta på grund av att vi gjorde valet att inte 

intervjua lärare. I och med det saknas en värdefull variabel till en komplett bild av 

implementeringsprocessen. Vissa händelser som påverkar implementeringen lokalt kan även 

ha utelämnats i studien på grund av den inkompletta granskningen det faktiskt är. Dock anses 

tydliga tendenser synas, vilka redovisas i resultat- samt analysdelen.  

 

Vad som kan ses som en nackdel för studiens trovärdighet är att beslutsfattarna kanske 

medvetet väljer att presentera en skola i kommunen som är bättre än snittet, för att på så vis få 

ett önskat resultat. Detta anser vi dock att vi har motverkat så mycket som möjligt genom att 

tidigt påpekat för beslutsfattarna i respektive kommun vilka kriterier som ställts upp för 
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skolorna. Dessutom valdes eleverna på skolorna ut slumpmässigt, vilket motverkar att en viss 

typ av elev väljs ut för intervjuerna.  

  

Vad som ytterligare bör tas i åtanke är elevernas trovärdighet. Det behöver inte alls handla om 

att eleverna medvetet talar osanning. Det kan vara så enkelt att de inte har den insyn i 1:1-

satsningen som behövs för att ta ett korrekt ställningstagande och på så vis ger de svar som 

inte stämmer överens med beslutfattarnas tankar. Många elever gav väldigt korta svar, vilket 

gör det svårtolkat och därmed finns det en risk för att fel bild målas upp. Detta motverkades 

dock med välplanerade intervjuer, pilotintervjuer och följdfrågor för att ge eleverna chansen 

att ge så utförliga svar som möjligt.  

 

7.3 Framtida forskning 
I denna uppsats har det framträtt flera aspekter som går att undersöka närmare. Generellt är 

omfånget av vår undersökning varken riksomfattande eller särskilt stort sett till antalet 

intervjupersoner. Det skulle vara ännu mer givande att i en mer utförlig studie se hur flera 

elever upplever användningen i relation till beslutsunderlaget i fler 1:1-satsningar.  

 

Aspekter från denna undersökning som skulle kunna undersökas närmare är lärarnas 

upplevelser gällande utbildningen i implementeringsfasen, hur implementeringen faktiskt sker 

mer konkret än de tendenser vi har sett, samt en mer utförlig mediekompetensgranskning av 

elever i skolor där 1:1-satsningar är aktuella. Lärarnas upplevelser har i denna uppsats bara 

berörts av andra parter i form av beslutsfattare och elever. Det framgår därför inte vad som 

lärarna själva upplever fungerar bra och vad som saknas i utbildningsprocessen. Genom att 

mer utförligt och kvalitativt granska denna implementering borde det framkomma relevant 

information om hur lärarna faktiskt upplever processen.  

 

Implementeringsprocessen är som tidigare nämnts inte ingående granskad i denna studie och 

därmed kan vi bara indikera tendenser i det som har framgått av intervjumaterialet. Att mer 

utförligt observera en framtida 1:1-satsning från beslut till användning skulle kunna ge 

intressanta uppslag till hur dessa projekt genomförs. Mediekompetensen i denna studie 

granskas främst utifrån att kompetensen påverkar användningen. Att enbart fokusera på en 

kvalitativ eller kvantitativ studie för att se hur mediekompetenta elever faktiskt är i 

datorsatsande skolor kan säkerligen framställa konstruktiva slutsatser inför framtiden.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide beslutsfattare 

Denna intervjuguide fokuserar på beslutsfattarnas behandlande av beslutsprocessen: 

(Understrykta frågor är de som överensstämmer med elevfrågorna) 

Uppvärmningsfrågor 

- Kan du berätta vad du heter? 

- Kan du berätta vilken arbetsroll du har? 

o Hur länge har du arbetat på det sätt du gör idag? 

o Vilka är dina huvudsakliga ansvarsområden? 

o Hade du en annan arbetsroll när beslutets tog? 

 

Tematiska frågor 

1. Beslutsprocessen 

- Kan du berätta hur processen för beslutet att göra 1-till-1 satsningen gick till? 

2. Visioner 

- Kan du beskriva vad ni hade för visioner med den satsningen ni beslutade? 

3. Resultat 

- Kan du beskriva hur situationen ser ut i kommunen nu? 

- Hur bedömer du att ett lyckat resultat kan identifieras? 

 

Uppföljningsfrågor 

1. Beslutsprocessen 

o Kan du beskriva vad ni hade för underlag till beslutet? 

 Undersökningar? Pilottester?  

o Kan du berätta om det var några utomstående faktorer som påverkade 

beslutsprocessen? 

 Kände ni någon press att ta beslutet? 

o Har ni, och i så fall hur, utbildat era elever och lärare i datoranvändning? 

 

  



 

2. Visioner 

o Hur mycket vill ni att datorn ska användas i skolan? 

o Hur viktig är undervisning med datorer än mer traditionell sådan? 

o Hur utvärderas användandet av datorer? Öka produktiviteten och resultaten? 

o Är något specifikt viktigt i användandet av datorer? Vad? 

o Ser du någon för- respektive nackdel med att använda sig av datorer i skolan?  

 

3. Resultat 

o Kan du berätta om ni har en tydlig målsättning i resultat eller välvilja hos 

eleverna?  

o Har/hur har ni själva gjort någon/några utvärderingar av användandet? 

o Har/hur har ni fått någon respons från skolorna? 

o Hur tycker du att användandet av datorer fungerar? 

o Upplever du att elever och lärare har tillräcklig datorkompetens?  

 Hur värderar du det? 

 

Tolkande frågor 

- Så om jag förstått det rätt utgick ni ifrån X vid beslutsprocessen? 

- Det viktigaste i er mening med visionen är att hänga med resten av samhället? 

- Det ni anser som det övergripande målet är resultat men även digital kompetens? 

 

  



 

Bilaga 2: Intervjuguide elever 

Denna intervjuguide fokuserar på elevernas uppfattning om hurvida tekniken används på ett 

bra sätt för att skapa en bra och givande undervisning:  

(Understrykta frågor är sådana som överensstämmer med frågorna till beslutsfattarna) 

 

Uppvärmningsfrågor  
- Kan du berätta hur gammal du är och vilken klass går du i? 

- Har du tillgång till en dator (i hemmet) hemma?  

 

 Uppskattningsvis, hur många timmar per dag brukar du ägna framför datorn? 

 Hur säker känner du dig på att använda en dator? 

 Hur väl kunniga tycker du dina klasskamrater är? 

 Vad använder du datorn mest till när du sitter hemma?  

o Skolarbeten? 

o Annat?  

 

Tematiska frågor   

1. Användandet av teknik i skolan  

 Kan du beskriva hur det  gick till när ni fick era datorer? 

 Kan du beskriva vilka instruktioner ni fick gällande datoranvändandet? 

 Kan du beskriva ditt datoranvändande i skolan? 

 

2. Teknik Vs Traditionellt 

 Kan du berätta om vad som skiljer sig mellan undervisningen när ni använder datorer 

Vs ej datorer? 

 Tycker du att det finns någon för- eller nackdel med att använda sig av datorer i 

skolan, berätta? 

 

3. Lärare Vs Elever 

 Kan du berätta hur dina lärare använder sig av datorerna i undervisningen? 

o Skiljer sig lärarna från varandra i hur de använder datorerna, berätta? 

 Kan du berätta vad som brukar hända om det blir problem med datorerna? 



 

Uppföljningsfrågor  

1. Användandet av teknik i skolan 

 Har/Hur har ni fått någon utbildning eller genomgång om datoranvändning?  

 Hur mycket använder ni er av datorerna i skolan? 

 Har din inställning ändrats till skolan sen du fick din dator? 

 Får/Hur får ni välja när eller i vilka ämnen ni ska använda datorerna eller väljer lärarna 

åt er? Och i så fall vilka ämnen används datorerna i? 

 Har/Hur har ni fått vara med och tycka till om användandet av datorer i skolan? 

 Hur tycker du att användandet av datorer fungerar? 

 

2. Teknik Vs Traditionellt 

 Tycker du något är extra viktigt i användandet av datorer? Vad? 

 Kan du beskriva hur du tycker det går i skolan nu när du fått en dator? Bättre/Sämre.  

o (Upplever du att dina resultat förändrats av att du har en dator?) 

 Hur viktig är undervisning med datorer om man jämför med den utan? 

 Hur mycket vill du att datorn ska användas i skolan? 

 Hur valde du skola? På grund av datorerna? 

 

3. Lärare Vs Elever 

 Hur väl kunniga tycker du att dina lärare verkar i användandet av datorer/tekniken? 

 Har/Hur har ni själva fått gjort utvärderingar av användandet av datorer i 

undervisningen? 

 Hur många lärare/vilka ämnen använder datorerna till annat än skrivmaskin? 

 Om någonting krånglar med datorn/tekniken kan dina lärare hjälpa dig på plats 

(direkt) med det? 

 Vad tror du hjälper dig bäst i skolundervisningen, lärarna eller bra teknik/datorer? 

 

Tolkande frågor 

 Tycker du att datoranvändningen fyller ett bra syfte i skolan? 

 -Varför då, berätta..? 

 Då X beslutsfattarna menar på att skolundervisningen gynnas av dataanvändningen i 

skolan X är detta något som syns i din undervisning? 
 

 

 



 

Bilaga 3 – Brev till föräldrar 

Hej föräldrar!  

 

Vi är två akademiker som just nu studerar vid Institutionen för Informatik och Media på 

Uppsala Universitet och skriver nu en kandidatuppsats. Anledningen till att vi har valt skolan 

som vårt undersökningsområde är för att en av oss är lärarstudent och att vi anser att det är en 

viktig fråga när det kommer till medieanvändningen och skolans utveckling. 

 

Det vi vill göra är att vi vill intervjua elever om deras data- och teknikanvändande i skolan för 

att på så sätt synliggöra hur deras tankar om dataanvändningen påverkar deras upplevda 

studiemiljö. Studien i stort avser att att jämföra elevernas personliga upplevelser av 

dataanvändningen med kommunens visioner, motiveringar och målsättningar som kommunen 

hade om 1-till-1-satsningen och jämföra dessa. Vi vill genom detta belysa medialiseringens, 

det vill säga frammarschen av ny teknik och media, roll inom grundskolans.  

 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om vi fick intervjua ditt barn för vår studie. 

 

 

 

Elevens namn : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  __  _  _  _  _ 

 

 

Målsman underskrift :  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 

 

 

 

 

Har ni några övriga frågor eller funderingar tveka inte att kontakta någon av oss.  

 

Med vänlig hälsning 

Emil Olsenmyr och André Sannehag 

Studenter vid Institutionen för Informatik och Media 

Uppsala Universitet 

 

Kontaktuppgifter: 

- Emil Olsenmyr: 

o Telefonnummer: 073-094 11 11. 

o E-postadress: emil.olsenmyr@gmail.com 

- André Sannehag: 

o Telefonnummer: 073-580 34 76 

o E-postadress: andre.sannehag@hotmail.com 



 

Institutionen för informatik och media 

Besöksadress: Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsgatan 10 

Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala 

Telefon: 018-471 1010/018-471 1011 

E-post: info@im.uu.se 

Pressmeddelande – 2013-01-23 

 

Ny undersökning ger ny insikt i kommunala datorsatsningar 
En ny undersökning vid Uppsala Universitet visar en bild av kommunala 1:1-satsningar 

som starkt påverkade av en anpassningsvilja till samhällets tekniksituation. Resultaten från 

denna granskning av fem kommunala datorsatsningar med en dator till varje elev präglas 

av relativt snabba beslut och få instruktioner till lärare och elever gällande användandet. 

 

Datorsatsningar i skolan blir mer och mer vanliga i dag och datorn omtalas som en rättighet 

eller ett säljargument i otaliga diskussioner. Politiker talar om att datorn är lika självklar som 

pennan i skolan och att något annat inte är att tala om. Kan bilden av datorbristen i skolan som 

”absurd” och ”barock” leda till att satsningar görs förhastat? 

 

En ny undersökning i en kandidatuppsats vid Uppsala Universitet granskar vad som motiverat 

aktuella datorsatsningar i fem kommuner i Mälardalsregionen. I den framgår en tydlig bild av 

ett måste hos beslutsfattarna att anpassa skolan till resten av samhällets tekniknivå. 

Implementeringen av datorerna har sedan främst fokuserat på att snabbt få ut tekniken, vilket i 

viss mån har gjort datoranvändandet lidande.  

 

Studien har fokuserat på samtalsintervjuer med fem beslutsfattare och fem elever som sedan 

analyserats genom medie- och kommunikationsvetenskapsteorier som belyser medial 

påverkan, mediekompetens och kommunikationssätt i implementeringen.  

 

Undersökningen av Emil Olsenmyr och André Sannehag, studenter vid Institutionen för 

informatik och media vid Uppsala Universitet, indikerar att även om de flesta satsningar är 

relativt nya finns det tydliga aspekter som kompetensbrist samt otillräckliga instruktioner som 

kan hindra den utveckling som eftersträvas från elever, lärare och beslutsfattare.  
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