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Utvärdering av ”en dator/elev” 

En-till-En-satsningen  

2012-2015 
 

Kolla, kolla…. 

 
 

Sammanställning av hur eleverna i årskurs 4 – 
9 upplevt tiden med en egen bärbar dator/iPad 

eller Chromebook. 
 

Sammanställningen är gjord utifrån den elevenkät som eleverna gjort i 

januari 2015. De tillfrågade eleverna har deltagit från ett halvt år till två och 

ett halvt år i projektet. 

 

Skolans IKT-strategigrupp har gått igenom materialet och deras synpunkter 

har kommit med i Sammanfattningen och förslaget hur vi går vidare inför 

läsåret 2015 – 2016. 

 

Utvärderingen förankrades hos politikerna i Barn och utbildningsutskottet 

2015-05-18 och även deras frågor och tankar finns med i slutet av 

sammanfattningen. 
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1 Sammanfattning 

 

 

1.1 Framgångsfaktorer 

 En stark tradition i Mörbylånga kommun att se till att det finns IT-

utrustning inom skolan och att pedagogerna under ca 5 - 7 år innan 

projektet haft tillgång till egna personaldatorer 

 Satsningen på kollegahandledarutbildning för att öka IKT-

kompetensen bland pedagogerna. Pedagogerna som gått utbildningen 

och deras vilja och inställning att detta ska bli bra har varit viktig. Ett 

citat från kursledarna vi hade ”Det är roligt att komma till 

Mörbylånga för här är t.o.m. den mest negative positiv” belyser detta. 

 En tilltro till att rektorer och pedagoger kan välja verktyg och 

metoder från politiker och IT/Ekonomi-avdelningarna som 

kostnadsmässigt likställt olika alternativ till utrustning så att de varit 

de pedagogiska, och inte de ekonomiska, motiven som har styrt. 

 Att hela kommunen skolor gått i takt i projektet och att inget hamnat 

utanför IKT-utvecklingen. 

 Bra uppkopplingar på alla skolor och öppna nätverk har minskat 

strulet och nästan helt tagit bort inloggningstider vilket varit en viktig 

faktor för att lyckas. 

 

 

1.2 Riskfaktorer 

 Kommunen har stått för alla kostnader och eleverna har inte behövt 

stå till svars för slarv och oaktsamhet. Detta har sänkt respekten för 

utrustningen och lett till ökade kostnader för reparationer och 

underhåll efterhand. Frågan om hur man ska nå ett större elevansvar i 

en ”kostnadsfri skola” är inte lätt att lösa. 

 Osäkerheten kring om användningen av GAFE (Google Apps for 

Education) ska klara datainspektionens krav på lagring i molnet har 

varit en risk/osäkerhetsfaktor. Datainspektionen har nu sagt jag till 

användningen av GAFE i vissa kommuner vilket med all säkerhet 

innebär att vi också kan fortsätta på den inslagna vägen utan att 

behöva byta till något annat. 

 Brister i likvärdigheten för eleverna. Olika val av utrustningar och 

pedagogiskt arbetssätt inom IKT-området kan leda till att eleverna får 

olika förutsättningar att använda, och öka sin IKT-kompetens. Men 

detta är ju inte specifikt för IKT-området utan handlar mer om 

pedagogens intresse och kompetens inom alla olika ämnen.  
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 Lagringsutrymmet, 16 GB, som vi haft i våra iPad, har inte räckt för 

att lagra bilder och filmer i iPaden. Det har också blivit problem med 

uppdateringarna, som görs med jämna mellanrum, när för mycket 

finns lagrat på iPaden. Även många av Apparna tar mycket 

lagringsutrymme. (Detta blir ett problem om man har laddat hem 

många Appar som inte har med skolarbetet att göra) 

 Vid uppstarten av läsåren har det varit ett stort behov av service och 

reparationer av elevernas utrustning vilket lett till att undervisningen 

försvårats. Elevernas möjlighet att nyttja sin elevdator under 

sommarlovet behöver ses över.  

 

 

1.3 Så här går vi vidare i processen till nästa läsår 

 

1.3.1 Skolornas beslut om utrustning 

 

 Chromebook till Gårdby 4, Glömminge 4 och Skansenskolan 4 och 7. 

 iPad till Torslunda 4, Alun 4-6 och Färjestadens 4:or. 

 Utbyte av iPad till Chromebook i blivande årskurs 8. 

 

 

1.3.2 Konsekvenser av de nya besluten satt i relation till utvärderingen 

 

 Itservice kommer att köpa in den utrustning man behöver 

fortlöpande. Det blir inga nya leasingavtal och merparten av 

utrustningen kan användas under 4 år, istället för 3 år som hittills, 

vilket leder till en betydligt billigare årskostnad för kommunen utan 

att man gör avkall på kvaliteten. 

 På Skansenskolan byter man ut 8:ornas iPad mot Chromebook. Ipad 

har inte svarat upp mot de behov som högstadiet har. Hela 7-9 

kommer från hösten då att kunna arbeta med PC/Chromebook och 

GAFE, för att från HT 2016 helt kunna gå över till Chromebook. 

 I årskurs 4 har det fungerat bra med såväl Chromebook som iPad. De 

iPad som har använt i 7:an 2014-2015 används av de nya 4:or som 

börjar till hösten 2015.  

 Frågan om tangentbord till 4:ornas iPad har inkommit men sådana 

kommer inte att köpas in centralt. Våra erfarenheter av tangentbord 

till 7:ornas iPad och Apple menar själva att iPad inte ska användas 

med tangentbord. Vi kan följaktligen inte förvänta oss några bättre 

lösningar. Elever i behov av särskilt stöd kan naturligtvis få tillgång 

till tangentbord om det underlättar för dem. 

 Nya iPad, med lagringskapacitet på 64 GB har efterfrågats, men vi 

fortsätter med 16 GB även under nästa läsår. På detta sätt uppnår vi 

en bättre likställdhet ekonomiskt i användningen av Chromebook och 

iPad. Den lagring man behöver använda sig av gör man i Google 

drive eller motsvarande.  
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 Olika lösningar för att kunna ”managera” (sköta inställningarna på 

utrustningen centralt från IT-avdelningen) är inköpta/kommer att 

inköpas, till såväl iPad som Chromebook, för att underlätta 

hanteringen i framtiden.  

 Elevens iPad, liksom Chromebook, innehåller de skolappar man 

använder i undervisningen och lagringen gör i molnet. Elever med 

iPad ska alltså inte lagra privata appar/privat material, liksom 

eleverna med Chromebook inte kan lagra privata appar/privat 

material. 

 iPad-användarna tillhandahålles tydliga instruktioner om hur man 

lagrar sitt material i driven så att man kan lagra bilder och filmer på 

rätt sätt i molnet om inte lagringen på iPaden räcker till. Vi tittar 

också på lämpliga ”Portfoliolösningar” för eleverna att kunna spara 

sitt material under sin tid på mellanstadiet. 

 

 Om iPad:en bara innehåller de Appar man ska använda i skolarbetet 

kan även uppdateringarna skötas på ett smidigt sätt. Skolan har alltid 

rätt att prioritera vilka appar som ska vara kvar om lagringsutrymmet 

inte räcker till.  

 De skolor som utrustas med Chromebook kommer att ha möjlighet 

till viss utrustning med iPad för att möta behoven i de kreativa 

ämnena och/eller för olika bild/film/media-projekt.  

 Pedagogerna kommer fortfarande att utrustas med PC som sitt 

verktyg/sin personaldator. Undantag kan göras om vissa pedagoger 

aktivt väljer att ha en iPad, 64 GB, som sin personaldator. 

 

 Elevernas avtal skrivs om så att det framgår att eleven garanteras 

egen fungerande utrustning, men inte alltid ny utrustning. Det ska 

också framgå att skolapparna ”har företräde” framför nöjesappar i 

iPaden.  

 Ansvarsfrågan, och frågan om ev. ersättning vid ovarsamhet och 

slarv, måste också belysas. Om nya avtal skrivs där det kan bli 

aktuellt med ersättning för elever och vårdnadshavare så måste också 

frågan om ersättning regleras. Vill vårdnadshavarna inte skriva på 

något avtal så måste skolan se till att det finns låneutrustning på 

skolan som eleverna kan använda för att likställa möjligheten till 

likvärdig undervisning för eleverna 

 Sommaren 2015 återlämnas första årets datorer, HP 6360b, till 

ATEA som vi har haft leasingavtal med. Alla elever, som har iPad 

och HP 2570p (5:or och 8:or), kommer att få lämna in sin utrustning 

till IT-avdelningen under sommaren 2015. Vi måste plocka bort 

program som vi inte längre har avtal på och då passar vi också på att 

ominstallera och serva utrustningen så att den är hel och fräsch inför 

höstterminsstarten. Allt studiematerial som eleven vill spara måste 

vara sparat i molnet alternativt på annan media (ex.vis USB eller 

annan hemdator). Chromebook-datorerna behöver inte samlas in 

eftersom inga inställningar görs i dem och att det inte går att ladda 

hem program. 
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1.3.3 Barn och ungdomsutskottets synpunkter 2015-05-18 

 

 Vikten av att arbeta med likvärdigheten i IKT-användningen såväl 

som inom andra ämnen/arbetsområden inom skolan poängterades. 

Inga-Lena Herrmann fick uppdraget att göra en uppföljning om 

likvärdigheten i IKT-användningen under hösten 

 Ansvarsfrågan och uttaget av en serviceavgift på 250 kr/ 

servicetillfälle ställde man upp på som princip och frågan om 

avgiftens storlek lyfts snarast till KS för beslut.  

 Viktigt att ansvarsfrågan lyfts och diskuteras med eleverna/elevråden 

på skolorna för en ökad delaktighet och förståelse för vikten av att 

vara rädda om sin utrustning 

 Ett viktigt instrument att arbeta vidare med är elevenkäten på 

klassnivå där såväl rektorer som pedagoger kan följa upp hur mycket 

IKT används i undervisningen och utifrån det diskutera innehåll och 

kvalité. 

 Fortsätt att bygga vidare på kollegahandledarna och att pedagogerna 

stöttar varandra i det dagliga IKT-arbetet. Utbildningsinsatserna i 

övrigt får initieras av pedagoger och rektorer utifrån IKT-behov satt i 

relation till övriga utbildningsbehov. 

 Verksamheten bör också titta på elevers intresse och möjligheter att 

ha med sin egen utrustning (”Bring your own device”) inför 

framtiden. 

 Politikerna ställde också frågan om det inte vore klokare att gå över 

till samma utrustning för alla. De betonade samtidigt att uppdraget 

som politiker inte är att peta i den dagliga verksamheten utan här äger 

rektorerna besluten, i samråd med sina pedagoger.  

 

 

 

Sune Carlsson 

/IKT-ansvarig och enkätansvarig, M-verksamheten, Mörbylånga kommun 
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2 En-till-En-satsningen i kommunen 

 

2.1 Politiskt initiativ 

I december 2011 tog kommunfullmäktige beslut om en 1:1-satsning, d.v.s. 

en dator/elev, med start från höstterminen 2012. Kommunens politiska 

ledning vill se en satsning på datorer med bra uppkopplingar såväl som 

kompetensutveckling för personalen för att uppnå bra resultat.  

2.2 Mål och syfte med projektet. 

• Ökad likvärdighet i IT-användningen. 

• Ökad motivation för skolarbetet där den egna datorn blir ett viktigt 

verktyg för den enskilde eleven. 

• Skolutveckling för pedagogerna att utveckla skolarbetet via datorns 

och nätets möjligheter i kombination med god pedagogik. 

2.3 Ambitioner och förhoppningar – våren 2012 

• Skolan ser mycket positivt på detta initiativ som går helt i linje med 

de ambitioner vi själva har. 1:1-satsningar sker nu i många 

kommuner i landet 

• Det är redan klart att vi börjar med våra 7:or till hösten för en gradvis 

utbyggnad med nya datorer till 7:orna varje höst under tre år tills alla 

elever på högstadiet har egna datorer. Om vi kan ge eleverna i 

årskurs 7-9 datorer snabbare än under en treårsperiod så gör vi det 

• Våra ambitioner är att även kunna göra en 1:1 satsning från årskurs 4 

på samma sätt – och då förhoppningsvis på alla kommunens skolor. 

Hur långt ner vi kan gå i åldrarna, och i vilken takt, är inte klart i 

dagsläget. 

• Studiebesök har genomförts i Lessebo kommun i januari och vi 

kommer att ta ytterligare kontakter med skolor som redan kommit 

igång för att dra nytta av de erfarenheter som redan gjorts på 

området. 

• Vi är väl rustade eftersom all vår personal under flera år haft egna PC 

och är vana vid att ha en egen dator att arbeta med själv. Vi väljer 

också PC för våra elever av det skälet.  

2.4 Att ge varje elev en egen dator innebär: 

(Detta har den forskning som bedrivits och de erfarenheter som 

tidigare projekt haft pekat på) 

• Mer motiverade elever! 

• Lättare för skolan att individanpassa undervisningen för elever i 

behov av stöd på olika sätt med datorns möjligheter 

• Lättare för duktiga och studiemotiverade elever att hitta nya 

utmaningar och utveckla sin kompetens  

• Lugnare klassrums och skolmiljöer = Bättre arbetsmiljö. 
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• Eleverna är rädda om sina datorer och sköter dem bra under 

projekttiden. 

Den egna datorn höjer motivationen för skolarbetet och gör eleven bättre 

rustad att klara sig i livet utanför skolan. Det är inte klarlagt om detta skulle 

höja elevernas betyg – men inte heller att de skulle sänka betygen. 

Vi ville höja såväl motivationen som resultaten. Det var ambitionen i 

Mörbylånga kommun! 

Kommunen satsade också på att anslå pengar till personalfortbildning, med 

100.000:-/ år, under projektets genomförande. 

2.5 Genomförande 

 

Läsåret 2012-2013: 

- PC leasades av ATEA på tre år för alla elever i årskurs 4 och 7. 

- HP 6360b, med Longlifebatterier, var modellen och eleverna 

utrustades med ryggsäckar eftersom datorn skulle tas med till och 

från skolan varje dag. 

- Två kollegahandledningsgrupper genomfördes där drygt 20 

pedagoger fick 4 dagars handledarutbildning var, inköpt av 

LearnIT24. Utbildningen hade mycket fokus på hur man jobbar med 

olika fria nätresurser och hur man arbetar med Google Apps for 

education, som blev vårt vägval.  

- En IKT-ansvarig inom M-versamheten skötte merparten av 

lanseringen och service/felanmälan av datorer under det första året. 

Under utrullningen i klasserna medverkade en IT-tekniker från 

kommunens ITservice  

 

Läsåret 2013 – 2014: 

- PC leasades av ATEA på tre år för alla elever i årskurs 4 och 7. 

- HP 2570p, med Longlifebatterier, var modellen det andra året. 

Eleverna utrustades med en bättre och lättare dator samt ryggsäckar 

av bättre kvalitet än det första året.  

- Vi nådde under läsåret fram till öppna nätverk på skolorna vilket har 

underlättat för användningen av datorer och annan IT-utrustning i 

skolorna 

- Vi lyckades att genomföra 1-1-satsningen fullt ut redan år två genom 

att eleverna i årskurs 6 och 9 fick egna begagnade datorer som de 

kunde använda som sina egna 1-1-datorer. Dessa togs ur kommunens 

datorpark av datorer som skulle bytas in för att ersättas av nya 

modeller.  

- Personalen medverkade till att satsningen lyckades genom ett 

omfattande byte av personaldatorer till elevdatorer, där pedagogerna 

fick något nyare datorer, istället för nya datorer. På så sätt lyckades vi 

med ambitionen att genomföra satsningen på två år istället för tre år. 
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- Kollegahandledningsutbildningen genomfördes och utökades till 

drygt 30 pedagoger som fick 4 dagars handledarutbildning var, 

inköpt av LearnIT24. Utbildningen hade mycket fokus på hur man 

jobbar med olika fria nätresurser och hur man arbetar med Google 

Apps for education, liksom året innan. 

- 50 utbildade kollegahandledare kunde nu arbeta vidare i 1-1-

projektet. Det innebar att ungefär hälften av pedagogerna i läsår 4 – 9 

hade fått utbildningen redan under de första två åren. 

- Utbildningen kompletterades med Workshops såväl av externa 

konsulter som av våra egna ”kollegahandledare”. 

- Under VT 2014 gjordes en utvärdering om hur pedagogerna använde 

datorn i sin undervisning. LaernIT24 gjorde enkätundersökningen 

som byggde på Microsofts PILSR-undersökning som används både 

nationellt och internationellt 

- Itservice tar gradvis över mer och mer av hantering från den IKT-

ansvarige på M-verksamheten; Service, felanmälan och 

konto/lösenordshantering m.m. för 1-1-datorerna 

 

Läsåret 2014 – 2015 

- En diskussion om val IT-utrustning i skolarbetet drog igång på allvar 

inför detta läsår. Resp. skola fick ta beslutet om hur man ville göra 

sin satsning vilket ledde till att tre skolor satsade på Chromebook 

Glömminge 4, Gårdby 4 och Skansen 4. Färjestaden 4 och Torslunda 

4 satsade på iPad utan tangentbord medan Skansen 7 – 9 satsade på 

iPad med tangentbord. 

- Utrustningen, såväl iPad som Chromebook, är mycket lättare än de 

tidigare datorerna som delats ut så detta tredje år följde det inte med 

någon ryggsäck eller dataväska utan det har elever/föräldrar fått 

ordna själva. 

- Några av politikerna i barn och Ungdomsutskottet väckte under året 

frågan om uppdraget egentligen var iPads i skolan. Räknas iPad som 

en dator eller inte? Vi började även få frågor av om hur vi tänkt oss 

att utvärdera vår 1-1-satsning. 

- En genomgång av hur man arbetar med LIKA-materialet hölls för 

samtliga rektorer. LIKA är ett material från SKL om hur man, utifrån 

personalenkätens resultat och rektorernas skattning av sin skola, kan 

ta fram en handlingsplan för hur man arbetar vidare med IKT-

utvecklingen på skolan. 

- Efter läsårsstarten, VT 2015, gjordes så den enkätundersökning som 

ligger till grund för denna rapport. 

- En IKT-strategigrupp, med rektorer, pedagoger och IT-personal har 

förberett nästa års en-till-en satsning. Beslutet om vägval för nästa år 

ligger kvar på Skol/rektorsnivå och blev klart, enligt planen, till den 

1/4 2015. 
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3 Enkätresultatet 

Resultatet av den samlade bilden för samtliga elever i årskurs 4 – 6 redovisas 

först. Resultatet redovisas i stapeldiagram i %. Obesvarade frågor eller vet 

ej-svar har inte redovisats utan endast de elever som lämnat svar redovisas i 

siffrorna i diagrammen. 

Stor svarsfrekvens – i princip alla elever har svarat. Under lektionstid har 

eleverna fått en länk som man klistrat in/skrivit in i sin webbläsare och så har 

enkäten genomförts. Har man inte hunnit färdig och öppnat enkäten igen för 

att ändra så har ett ytterligare svar registrerats. Likaså om man kommit på 

något mer man ville lägga till i efterhand. Därför säger siffrorna att vi har 

833 elever som har svarat på enkäten, av ett elevantal på 783. 

3.1 Samtliga elevers resultat i årskurs 4 - 9 

De övergripande målen som sattes för 1-1-satsningen inför starten var: 

 Ökad likvärdighet i IT-användningen. 

 Ökad motivation för skolarbetet där den egna datorn blir ett viktigt 

verktyg för den enskilde eleven. 

 Skolutveckling för pedagogerna att utveckla skolarbetet via datorns 

och nätets möjligheter i kombination med god pedagogik. 

 

Frågorna hämtades till största del ur den forskning och utvärdering s0m 

gjorts av Falkenbergs kommun, som var bland de 1:a att genomföra och 

utvärdera 1-1-satsningar. Se t.ex En-till-En Falkenbergs väg till framtiden 

Textkommentarerna inleds genomgående med hur många av eleverna som är 

positiva till frågan som ställs. De eleverna som beskrivs som positiva har  

valt alternativen Mycket och Ganska mycket 

Skolans övergripande tre mål som de formulerats i elevenkäten 

 

http://www.falkenberg.se/download/18.12b597ff13e82d4f578f16/1369079034794/En-till-En%2BFalkenbergs%2Bv%25C3%25A4g%2Btill%2BFramtiden%253F.pdf
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65 – 77 % är positiva till måluppfyllelsen i stort. Det blir spännande att se 

hur elevernas upplevelse av att kunskaperna och betygen har blivit bättre 

stämmer med pedagogernas upplevelser. Andra undersökningar har ofta 

kommit fram till att eleverna har en större tro på detta än vad verkligheten 

sedan utvisat 

 

Ta ställning till följande Påståenden (2 bilder) 

 

 

Skolarbetet har blivit både lättare och roligare och arbetet med 

hemuppgifterna har ökat samtidigt som behovet av hjälp och stöd från 

pedagogerna inte har ökat 
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Flertalet upplever att man både lär sig bättre och att man kan styra sitt 

skolarbete på ett bättre sätt. 

Intressant är att flertalet upplever att samarbetet med klasskamraterna har 

ökat. En av farhågorna inför projektstarten var att samarbetet och 

interaktionen mellan eleverna skulle minska nu när alla fick en egen dator, 

men så blev det inte enligt elevernas uppfattning. 

 

Sammanfattande omdöme om hur tiden i projektet varit 

 

Drygt 80 % av eleverna är positiva överlag till projektet. I denna rapport 

visas inte fritexterna som eleverna skrivit i följande tre frågor: 

 Vad har varit bra med att du får ha en egen dator/iPad/Chromebook? 

 Vad har varit dåligt med att du får ha en egen 

dator/iPad/Chromebook? 

 Hur fungerar supporten/servicen om något skulle krångla med din 

dator/iPad/Chromebook? 

Eleverna fick så snart de genomfört enkäten, ca. 1 – 2 veckor efteråt, en 

rapport om hur man svarat i klassen. Här ingick fritextsvaren så att man 

kunde diskutera och reflektera kring dessa tillsammans med pedagogerna. 

Även kommentarerna är överlag positiva. Men många beska kommentarer 

finns också kring t.ex. 

 att den utrustning man har är tung, går sönder, är seg etc. 

 att man hellre vill ha en annan dator/ipad/Chromebook än den 

man har. 

 att man inte kan ladda hem alla de spel man vill ha…men nästan 

ingen säger att kapaciteten inte räcker för skolarbetet, oavsett 

vilken utrustning man har. 
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Hur servicen/supporten har fungerat har skickats vidare för att analyseras av 

IT-service. Här finns många positiva kommentarer medan de som haft 

problem med sin utrustning, helt naturligt, är negativa. 

 

Hur mycket används datorn i de olika ämnena? 

Här redovisas fyra bilder om hur mycket datorn används i de olika ämnena. 

Den största nytta av dessa redovisningar finns och i rapporterna på klass och 

arbetslagsnivå där man tillsammans, skolledning och pedagoger, kan 

analysera och diskutera kring hur arbetssättet med IKT kan utvecklas utifrån 

läget i resp. klass/arbetslag 

De sammanfattande bilderna redovisas därför utan kommentarer 
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Hur ofta använder du din dator till följande på lektionerna i skolan? 

De första två bilderna gäller skoluppgifter eller sådant som din/dina lärare 

säger att det är OK att göra på lektionerna.  

 

 

 

Detta resultat blir också intressantare att arbeta med i de olika klasserna, 

elever och pedagoger emellan, för att se på hur eleverna idag använder sin 

dator/Ipad/Chromebook. 

En sådan här fråga blir ju intressant i det dagliga arbetet när man värderar 

vad användandet har resulterat i vad gäller kunskaper och ökad 

måluppfyllelse. 

Vi ställde också frågan: Har du sett, eller upplevt, att andra elever 

använder den bärbara datorn till att göra följande saker? 
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Bilden gäller skoluppgifter eller sådant som din/dina lärare säger att det är 

INTE är OK att göra på lektionerna.  

Observera att det inte är siffror på hur ofta eleven själv gör saker som det 

inte är OK att göra, utan hur ofta eleverna sett, eller upplevt, att andra 

elever använder den bärbara datorn till att göra följande saker. 

Detta resultat har varit särskilt användbart i klasserna för att diskutera etik 

och moral samt ta diskussion om netikett och kränkningar. Hur ofta det 

förekommer hos oss, vad gör vi åt det, och hur ska vi vara mot varandra, 

såväl på nätet som i vardagen! 

 

3.2 Antal elever som haft de olika ”verktygen” 

Hur många elever som har haft tillgång till de olika modellerna som använt 

redovisas i tabellen nedan. Här redovisas i faktiska siffor hur eleverna svarat 

och inte i % som det görs i resten av undersökningen. 

 

 

3.3 Specifika frågor kring iPad-användningen 

iPad-satsningen hade från starten mycket diskussioner om tangentbord eller 

inte. Från andra Kommuner/användare fick vi rådet att inte köpa tangentbord 

för att de inte skulle användas av eleverna ändå. Många leverantörer verkar 

inte förstå frågan när vi pratar tangentbord till iPad. Motfrågan blir ofta ”Vad 

ska ni ha det till”? 

Skansenskolan beslut om iPad till 7:orna, HT 2014, byggde på att en 

majoritet av pedagogerna förespråkade iPad. Eftersom det vägde ganska jämt 

i diskussionen och många hävdade att man på högstadiet måste arbeta 

mycket med text och skrivande så blev kompromissen iPad med 
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tangentbord. Två frågor kom därför att handla om tangetbordets vara eller 

inte vara till elevernas iPad. 

 

En fråga till dig som har iPad i 7:an 

 

 

Här finns en liten negativ bild även om utfallet är ganska jämt fördelat. 

Ambitionen i kompromissen ”att det är viktigt att alla elever har tangentbord 

till sin iPad för att vi ska arbeta mycket med stora textmassor” är säkert 

intressant att analysera utifrån resultatet. 

 

Frågor till dig som har iPad i 4:an 

 

BigGrip är det skydd som 4:orna använt. Det primära syftet att iPaden ska 

hålla om den tappas i golvet har uppnåtts. Det negativa är att det upplevs 

som klumpigt/otympligt av vissa. Det saknar stöd för olika arbetsställningar 

så det har löst med att eleverna t.ex. använder pennskrin eller annat för att få 

bra vinklar när man arbetar. Att skyddet skulle vara i vägen när man skriver 

hävdar vissa medan andra hävdar motsatsen. 

”Om jag fick ett tangentbord” var kanske för mycket av en julklappsfråga. 

Får du frågan om du vill ha något som du får gratis så säger många ja. Vissa 

pedagoger och elever har efterfrågat detta, men många tror inte att det 

behövs i årskurs 4. Men här finns olika ståndpunkter. 
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3.4 Chromebook eller iPad i årskurs 4? 

Eleverna i årskurs 4 har inte haft någon form av ”En-till-En” tidigare. De är 

överlag väldigt nöjda och glada över sin Crhomebook och sin iPad, oavsett 

vilket verktyg de fått, vilket illustreras av bilderna nedan. Dessa bilder är ur 

rapporterna ”Alla elever med Chromebook i årskurs 4” resp. ”Alla elever 

med iPad i årskurs 4” 

Chromebook 

Hur tycker du att tiden med en egen bärbar Chromebook varit? 
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iPad 

Hur tycker du att tiden med en egen bärbar iPad varit? 

 

 

 

 

4:orna är, som synes, mycket nöjda med ”En-till-En” oavsett verktyg! 
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3.5 Jämförelse mellan iPad och Chromebook 

Här jämförs 7:ornas resultat som har iPad med det sammanlagda resultatet 

av 8:or och 9:or, som har PC fast av olika modeller. 

7:orna har under sitt år i 6:an haft tillgång till ”En-till-En” fast med en PC av 

äldre modell. 

iPad i 7:an 

Hur tycker du att tiden med en egen bärbar iPad varit? 

 

 

 

 

 

 

 

Dator – PC – i årskurs 8 och 9 
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Hur tycker du att tiden med en egen bärbar dator varit? 

 

 

 

 

Den samlade bilden för iPad är något högre än för PC. Dock inte mycket 

med tanke på att iPad-utrustningen är ny medan de äldsta PC vi har i 9:an får 

en hel del kritik i fritextsvaren. 

I de övriga sju frågorna har iPad ett litet försprång kring att skolarbetet blivit 

roligare. I de övriga sex frågeställningarna har PC mer positiva siffror trots 

att utrustningen är betydligt äldre. 

Det flera pedagoger har pekat på är att iPad ibland tappar kontakten med 

nätverket och att arbetet med Google Apps or Education inte fungerar lika 

klockrent som i iPad/PC. Tangentborden och skydden har inte hållt den 

kvalitet som vi hoppats vilket gjort att serviceärendena ökat markant 

efterhand.  
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3.6 Genusperspektivet 

Vi har också tittat övergripande på svaren ur ett genusperspektiv. Vi har då 

utgått från enkäten över samtliga elevers svar och delat upp den i pojkar 

resp. flickors svar.  

Av den samlade bilden är det svårt att utläsa några större skillnader. De 

flesta svaren är så lika, och skiljer bara på några %-enheter, så av dessa kan 

man inte dra några statistiskt säkerställda resultat. Här följer några 

reflektioner kring några av svaren: 

Tangentbordsanvändningen i 7:an: 

Pojkar: 

 

Flickor: 

En större andel pojkar använder nästan aldrig tangentbordet, medan flickorna 

har svarat ”då och då” i större utsträckning. Skillnader i användningen 

beroende på val av utrustning. 

 

Frågorna om hur tiden med egen bärbar PC/iPad/CB har varit samt hur det 

gått med målen har pojkar och flickor svarat väldigt lika. 

 

Påståenden om förändringar kan man se följande skillnader som sticker ut: 

 Samarbetet mellan pojkarna 65 % har ökat mer än för flickorna 50 % 

 Generellt så svarar pojkarna oftare ”stämmer” medan flickorna svarar 

”stämmer ganska väl” men antalet ”positiva svar” är ungefär lika 

många oavsett kön. 

Bilderna kommer på nästa sida: 
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Pojkar: 

 

 

Flickor: 

 

Hur ofta använder du din dator till saker som det är OK att göra? 

Det är inte så lätt att se texten i dessa bilder men det enda man kan läsa ut är 

att pojkar spelar lite mer än flickorna, annars är resultaten ganska lika 

överlag. 

 

Hur ofta har du sett att eleverna använder dator till saker som det är 

inte är OK att göra? 

En reflektion man kan göra här är att fler flickor än pojkar ser andra elever 

som surfar och chattar när man inte får det, men i övrigt är resultaten även 

här väldigt lika med avseende på genusperspektivet. 
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4 Slutord 

 

Den här rapporten gör inte anspråk på att vara en vetenskaplig rapport så 

därför skrivs ingen diskussion här utan resultat samt förslag på hur vi går 

vidare, skrivs i sammanfattningen inledningsvis. 

Tolkningen av resultaten har gjort av undertecknad som också genomfört 

enkätundersökningen, via enkätverktyget DefGo. I min roll som IKT-

ansvarig inom M-verksamheten har jag följt projektet väldigt ingående under 

första året för att sedan gradvis fasa ut min insats. Nu får pedagoger, 

skolledning och Itservice tillsammans bygga vidare på skolans IKT-

utveckling inom den ordinarie verksamheten nu när projektet tar slut i juni 

2015. 

Under maj månad 2015 har resultatet utvärderingen kompletterats med 

synpunkterna från skolans IKT-strategigrupp under avsnitt 1.3 Så här går vi 

vidare i processen till nästa läsår 

Barn och ungdomsutskottet synpunkter från mötet 2015-05-18 finns också 

med i sammanfattningen under punkt 1.3.3.  

 

Sune Carlsson 

/IKT-ansvarig och enkätansvarig, M-verksamheten, Mörbylånga kommun 


