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1. Inledning
1.1 Bakgrund
IT har idag en framträdande roll i många olika sammanhang i vårt samhälle. Vi
blir mer och mer beroende av olika former av IT‐baserad infrastruktur i såväl
vårt vardagsliv som i vår yrkesmässiga gärning. Många av de IT‐baserade
tjänster och möjligheter som idag finns betraktas mer och mer som en naturlig
del av vårt leverne och de förutsätts mer eller minde oreflekterat som en del av
en samhällelig infrastuktur. Ungefär på samma sätt som vi ser på vägnät,
sophämtning, utbildning etc. I takt med denna utveckling har också skolväsendet
tagit konsekvenserna av de nya möjligheter och krav som ett mer IT‐baserat
samhälle innebär. De elever som idag går på gymnasiet tillhör en generation som
är uppvuxen med IT som en naturlig del av livet och deras tröskel för att
tillgodogöra sig ny teknik och ta till sig nya tillämpningar är förhållandevis låg.
Dagens elever ställer krav på en modern skola – en skola i framkant ‐ samtidigt
som också föräldrar och övriga medborgare är måna om att dagens elever får en
modern utbildning som är i fas med tidsenliga krav. På senare år har också ett
antal friskolor dykt upp på scenen som konkurrerar med den kommunala skolan,
se t ex ett missiv från skolverket (Thulberg och Millstam, 2009, Dnr
U2007/7921/SAM/G). IT har i många sammanhang blivit ett konkurrensmedel
och en ökad datortäthet på skolorna är idag en nationell trend. Detta ställer dock
också krav på såväl infrastruktur, tjänster, verksamhetsprocesser och
kompetens på olika sätt. Det är inte bara en utmaning i att ha fungerande
tjänster och IT‐system. Verksamhetsprocesser behöver förändras och
kompetensen hos t ex lärare och annan personal behöver utvecklas. Denna
kompetensutveckling handlar dock inte bara om att lära sig teknik utan, kanske
framför allt, att ta till sig och utveckla ny pedagogik där IT blir en naturlig del i
lärandeprocessen för såväl elever som lärare.
I Jönköpings kommun har man gjort olika insatser för att hänga med i den
utveckling som beskrivits ovan. Ett exempel på detta är satsningen En‐till‐En
(1:1) där man i två pilotprojekt på två olika gymnasier (Bäckadal och Sanda) har
genomfört ett projekt där samtliga elever och lärare har fått tillgång till varsin
bärbar dator (PC) som skall användas i det dagliga skolarbetet. Bakgrunden för
denna rapport är ett behov av att utvärdera de insatser som gjorts inom ramen
för 1:1. Jönköpings kommun har i detta sammanhang gjort egna utvärderingar
centralt och ute på respektive gymnasieskola. Man har bland annat gjort
enkätundersökningar hos eleverna och den tekniska plattformen har utvärderats
(Sjölin, 2010). Föreliggande rapport är gjord utifrån ett uttalat behov av en
extern genomlysning av 1:1 och där forskare med erfarenhet från utvärdering av
verksamhet och IT‐system har genomfört en sådan utvärdering.

1.2 Syftesbeskrivning
Styrgruppen för 1:1 i Jönköpings kommun är beställare (kommunens Skol‐ och
Barnomsorgsförvaltning och IS‐IT avdelningen inom Stadskontoret i
kommunen) av föreliggande utvärdering och avrapportering. Förutom att
genomföra en utvärdering av 1:1 är också syftet med denna utvärdering att
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förbättra förutsättningarna för en gemensam utveckling inom området
tillsammans med andra intressentkommuner i föreningen Sambruk.
Arbetet med 1:1 bedrivs i högt tempo. Mot bakgrund av detta skedde därför en
viss syftesförskjutning under den pågående utvärderingen. Det initiala syftet
med denna utvärdering var att den skulle utgöra en del av ett beslutsunderlag
för huruvida 1:1 skulle utvidgas i omfattning. Beslutsprocessen för 1:1 fortskred
dock snabbare än vad som kunde förutses. Detta har lett till att det ursprungliga
behovet av en utvärdering har förändrats vad gäller fokus och förutsättningar för
utvärderingen. Dessutom var tanken med uppdraget att studera erhållna
effektivitetsvinster av 1:1, medan pilotprojektet var utformat för att kunna
uppskatta olika nyttor som skall uppträda i framtiden:
”Projektet, som är ett pilotprov, kommer inte i sig själv att realisera några
effektivitetsvinster utan syftar enbart till att verifiera teknik, logistik,
service och support samt skapa förutsättning för nya pedagogiska metoder
inför ett storskaligt införande på skolor i kommunen. Effektivitetsvinster
och utvecklingsnyttan uppkommer först under eller efter ett storskaligt
införande.” (Projektplan ”1 till 1”, sidan 1 (2009-05-11))

Eftersom 1:1 var i en pilotfas och att flera framtida funktioner ej var
implementerade har det inte varit möjligt att på ett rättvisande sätt kunna mäta
hur den administrativa effektiviteten har förändrats. Styrgruppen för projektet
framförde därför att det fanns ett behov av att förändra inriktning för uppdraget
till att istället omfatta (Förändrad uppdragsbeskrivning (2001‐01‐27):
•

Konkretisera den målbild som finns och som driver projektet framåt. En
sådan beskrivning gör att det i efterhand finns möjlighet att se vad som
låg till grund för de beslut som kommunen fattat och hur väl den
ursprungliga målbilden kunde realiseras. En sådan beskrivning kan
minska risken för att beslutsfattare i efterhand utsätts för kritik,
dessutom kan denna ligga till grund för framtida utvärderingar.

•

Lyfta fram faror, risker och problem som identifierats under studien för
att öka förutsättningar för att i framtiden kunna fatta beslut på solida
underlag. Detta inkluderar en analys/reflektion kring dessa förhållanden.

•

Ge förslag på hur en så kallad ”nollmätning” (status‐quo) inför ett
fullskaleprojekt skulle kunna genomföras.

1.3 Genomförande
Utvärderingen har genomförts som uppdragsforskning där forskare har
genomfört ett specifikt utvärderingsuppdrag som finansierats av Jönköpings
kommun. Uppdragsgivare för denna utvärdering är Jönköpings kommuns Skol
och Barnomsorgsförvaltning och IS‐IT avdelningen inom Stadskontoret i
Jönköpings kommun. Uppdragstagare är Forskningsgruppen VITS vid
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings Universitet
(LiU) i samverkan med Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH). Ansvarig från
VITS är Professor Göran Goldkuhl. Utvärderingen har utförts av: Fil dr Stefan
Holgersson, LiU och Fil dr Ulf Seigerroth, JTH.
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Studien har förutsatt access till personer, dokument och IT‐system i relation till
1:1. Detta har inneburit att forskarna kontinuerligt har behövt stöd från
personer i Jönköpings kommun för att få tillgång till intervjupersoner, dokument,
IT‐system samt andra förutsättningar.
Utvärderingen har genomförts genom att på olika sätt samla in data från elever,
lärare, andra personer vid gymnasieskolorna (Bäckadal och Sanda) och
ansvariga personer från central IS/IT‐enhet. Insamling av data har genomförts
genom att:
•

Studera kommunens egna genomförda utvärderingar av 1:1

•

Studera andra dokument relaterat till 1:1

•

Intervju och samtal med ledningspersoner på gymnasieskolorna Bäckadal
och Sanda

•

Observationer av elever och lärare (pedagoger) i deras ordinarie studie‐
och arbetssituation

•

Intervju med elever och lärare (pedagoger)

•

Modelleringsseminarium med lärare (pedagoger)

•

Intervju och samtal med ledningspersoner i Jönköpings kommuns Skol
och Barnomsorgsförvaltning och IS‐IT avdelningen inom Stadskontoret

I relation till den fjärde punkten (observationer) bör ett förtydligande göras.
Detta har genomförts genom att en forskare under ett antal dagar har gjort
platsbesök på respektive gymnasium. Dessa platsbesök har omfattat att följa
olika pedagoger under en dag och dokumentera situationer och händelser under
en ”normal” arbetsdag. Dokumentationen från dessa dagar består av
anteckningar och fotografier från olika situationer. Under dessa dagar har också
ett antal elever, ej utvalda i förväg, intervjuats och pratats med på mer informell
basis för att så långt som möjligt fånga data som inte påverkats eller tillrättalagts.
Modelleringsseminarium har inneburit att en grupp pedagoger på
Bäckadalsgymnasiet har fått genomföra en seminariebaserad problemanalys och
styrkeanalys i relation till de programmål som definierats för 1:1. Mer konkret
innebär detta att de har identifierat och strukturerat olika problem som de
uppfattar i relation till att i det dagliga arbetet klara av att uppfylla stipulerade
programmål. Styrkeanalysen har inneburit att identifiera och strukturera det
som man uppfattar fungerar bra i det dagliga arbetet i relation till
programmålen. I denna del har de också generaliserat några styrkeområden till
att se vilka vinster man kan göra på sikt i och med 1:1.
Allt material har sedan sammanställts och analyserats som ett underlag för
denna avrapportering. Analysen har genomförts genom en beprövad metod
inom VITS för utredning som syftar till att skapa välgrundade underlag för beslut
(Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Goldkuhl & Röstlinger, 2005). Rapporten har
innan publicering varit tillgänglig för gymnasieskolorna och uppdragsgivaren för
att kunna lämna synpunkter på innehåll och struktur inför publicering.
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Remissförfarandet har resulterat i återkoppling från Sandagymnasiet och där
deras synpunkter har hanterats i rapporten.

2. Målbild för 1:1 – kommunens, lärares och elevers
Under denna rubrik konkretiseras målbilden av 1:1. Det är den som driver
projektet framåt. Målbilden baseras sig både på en formellt uttalad målbild och
på en målbild som framkommit som ett resultat av genomförd datainsamling och
utredning. I vissa fall skiljer sig den formella målbilden från den som erhållits vid
bl.a. intervjuer. Sådan diskrepans och reflektioner kring detta kommer också att
lyftas fram i detta kapitel.

2.1 Behov att nyttja datorer i högre grad i de kommunala skolorna
Friskolor utsätter den kommunala skolan för stark konkurrens om eleverna. Det
har blivit svårare att rekrytera elever till vissa program inom den kommunala
gymnasieskolan. Ett minskat elevunderlag leder till vikande intagningspoäng.
Detta medför i sin tur en ökad arbetsbelastning för lärarna i och med att icke
undervisningsrelaterade insatser utanför klassrummet också har ökat, t ex mer
administrativa arbetsuppgifter. Detta inverkar negativt på det pedagogiska
förberedelsearbetet inför lektionerna och möjligheten att ge individuellt stöd till
elever. Risken uppfattas som stor bland lärare att studieresultaten för eleverna
som en följd av detta blir lägre. Faran är att utbildning därigenom blir än mindre
attraktiv. Det kan lätt uppstå en ond cirkel. Kommunala utbildningsalternativ
riskerar att konkurreras ut om deras attraktionskraft inte förbättras. Under de
intervjuer vi genomfört har det påpekats att flera friskolor nyttjar datorteknik i
högre grad jämfört med de kommunala skolorna. Detta uppfattas som ett skäl till
att elever väljer bort det kommunala alternativet. Under denna studie har det i
flera sammanhang framkommit att det egentligen inte finns något alternativ än
att i högre grad nyttja datorer i de kommunala skolorna. Det har inte bara att
göra med konkurrensen från andra skolor utan om ett generellt behov av att öka
elevers IT‐kompetens och att svara upp mot samhällets förväntningar eller till
och med krav. I projektplanen för 1:1 framförs t.ex. att:
”Skolverket har i ett antal publikationer lyft fram behovet av en ökad
användning av IS/IT i skolan för att förbereda elever inför ett yrkesliv
där IS/IT är ett naturligt inslag.” (Projektplan för 1:1)

I projektplanen påtalas därför att Jönköpings skol‐ och barnomsorgsförvaltning
har ett behov av att effektivisera och utveckla ett IS/IT‐stöd för både pedagoger
och elever. Den form som föreslås är en så kallad 1:1‐lösning. En sådan lösning
förväntas i slutändan kunna leda till bättre studieresultat. Det är flera orsaker till
detta och en målbild relaterat till detta kommer att beskrivas nedan.

2.2 Effektivare utnyttjande av arbetstid
En grundtanke med 1:1 är att det kommer att leda till att lärarna kommer att
spara tid som istället kan komma eleverna tillgodo. I projektplanen för
Bäckadalsgymnasiet redovisas t ex en uppfattning att 1:1 kommer att frigöra tid
på olika sätt. Bland annat genom att det förväntas:
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•

Minska resursåtgång för lektionsplanering

•

Underlätta kommunikation med elever och föräldrar

•

Göra det enklare att hantera inlämningsuppgifter

•

Minska behovet av att kopiera papper

•

Snabbare att utforma och hantera kursutvärderingar

•

Underlätta hantering av restuppgifter (omprov, inlämningsuppgifter
m.m.)

•

Förenkla hantering av frånvarande elevers studier

•

Underlätta förberedelser inför utvecklingssamtal

•

Underlätta förberedelser inför klasskonferenser

Det påtalas i projektplaner för 1:1 att det inledningsvis sannolikt skulle gå åt mer
tid för att utföra ovanstående uppgifter med stöd av 1:1 jämfört med att arbeta
på det gamla sättet. Detta har visat sig vara ett korrekt antagande. En bild som
målats upp är att man skall uppnå en hög tidsbesparing genom att man t. ex.
kunde återanvända material. Det har dock framkommit att denna vinst sannolikt
är lite överskattad, eftersom det inte går att återvända allt material. Lärare med
en hög IT‐kompetens som tidigare använt datorer i undervisningen har framfört
att det är självklart att man skall utöka 1:1. Men de menar att det inte på längre
sikt skall uppfattas som om 1:1 främsta bidrag eller nytta är att spara tid. Det
man vinner på att material som kan återanvändas förlorar man i viss mån på att
det tar längre tid att göra datoranpassade presentationer. Ett exempel som
åskådliggör detta förhållande redovisades av en lärare. Han berättade att det till
ett specifik undervisningsmoment tidigare hade tagit ungefär två minuter att
kopiera de papper som skulle användas. Han lade nu istället ner ungefär fyrtio
minuter på att göra en datorlösning. Det betydde att han slapp att kopiera
papper, men arbetsinsatsen för att skapa datorlösningen skulle ta tjugo år innan
den betalade sig. Jämfört med papperslösningen väckte datorlösningen dock
mycket mer intresse hos eleverna vilket i sin tur uppfattades som en
kvalitetsökning i undervisningen. Under intervjuer har det framkommit att
elever har andra mer tidsenliga krav än tidigare. Att slänga fram en femton år
gammal ”stencil” uppfattas av eleverna inte som gångbart.
Det finns uppskattningar som pekar på att 1:1 kan spara tid. Dessutom framförs
att om vissa funktioner utvecklas så ökar möjligheterna att få ut större nyttor av
1:1. Som framgår ovan finns dock skillnader i målbilden. Från att 1:1 sparar
mycket tid till att det inom vissa områden snarare ökar tidsåtgången.
Sammantaget växer dock en bild fram att möjliga framtida tidsbesparingar inte
är något som skall sättas i främsta rummet när man fattar ett beslut om en
utbyggnad av 1:1. 1:1 öppnar istället helt andra pedagogiska möjligheter. Det är
det som skall ses som det viktigaste bidraget. Dessa pedagogiska möjligheter
kommer att presenteras i nästföljande avsnitt.
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2.3 Ökade pedagogiska möjligheter
Flera intervjupersoner pekar på att 1:1 kan utgöra ett viktigt komplement till
andra undervisningsformer. En grundläggande målbild är att 1:1 kan bidra till
att elevernas studieresultat förbättras. Ett flertal faktorer lyfts fram som skall
bidra till detta. Ett grundläggande förhållande som påtalas är att 1:1 gör att
undervisningen kan anpassas efter elevernas individuella inlärningsförmåga. Ett
exempel på detta är att en hörförståelseövning i engelska tidigare innebar att en
text spelades upp i hela klassen. Den riskerade att vara för svår och takten för
snabb för de svaga eleverna, medan den kunde vara för enkel för de starka
eleverna. Med 1:1 kan eleverna få individuellt anpassade texter. Det finns
dessutom möjlighet att backa och pausa uppspelningen. 1:1 innebär att det på ett
enkelt sätt går att repetera vad som har tagits upp på ett kursmoment. I sin mest
utvecklade form är viktiga delar av föreläsningar inspelade på video.
1:1 ökar förutsättningarna för att svaga eleverna skall förbättra sina
studieresultat. Samtidigt kan 1:1 leda till att starka elever kan utvecklas på ett
helt annat sätt jämfört med i dagsläget. Det finns goda förutsättningar att utöka
olika uppgifter, både i komplexitet och i omfattning. 1:1 kan dessutom underlätta
studierna för elever med ett handikapp, t ex dyslexi. Även elever som inte har
svenska som modersmål kan få ett stöd av en 1:1, bl.a. genom att det finns
möjlighet att snabbt slå upp ord. 1:1 innebär att lärarna fått ett ytterligare
verktyg. En del pedagogiska upplägg passar vissa elever bättre. Med 1:1 ökar
möjligheten att välja den undervisningsform som är mest gynnsam för
respektive elev.
Vid intervjuer med pedagoger och rektorer har det tydligt framgått att
ovanstående samlade målbild anses vara ett tillräckligt starkt skäl för att införa
1:1.
Ett användande av så kallade smartboardtavlor i kombination med 1:1 anses
också vara eftersträvansvärt. Vid genomgångar slipper läraren vänta på att
elever skall hinna med och anteckna det läraren skrivit på tavlan. Eleverna kan
koncentrera sig på att lyssna och inte på att dokumentera genomgångar i och
med att en smartboardtavla möjliggör att allt som skrivs på tavlan sparas.
Lektionsanteckningar kan därigenom enkelt distribueras till elever genom 1:1.
Undervisningen kan göras mer intressant med hjälp av smartboardtavlor och
intervjuer har pekat på att det finns andra pedagogiska vinster med dessa tavlor
jämfört med vanliga tavlorna.
Tillgång till datorer gör att elever enkelt kan söka information. De behöver
därför inte lägga tid på att gå till bibliotek eller på annat sätt leta efter
information. Lärare behöver inte ta hänsyn till att det finns ett begränsat antal
böcker utan samtliga elever kan få tillgång till samma information. Att elever har
tillgång till datorer möjliggör att de kan göra tilltalande presentationer. Detta
kan öka motivationen att lägga ner mer energi på en uppgift. Mer tilltalande
presentationer gör att andra elever dessutom har lättare att ta till sig
informationen. Att datorerna blir en naturlig del i undervisningen gör också att
elevernas datormognad kan öka. Elever kan få en vana att nyttja program som de
senare sannolikt kommer i kontakt med i arbetslivet, t.ex. Excel, Word,
Photoshop och PowerPoint.
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Genom att lärare vet att elever har tillgång till datorer, vissa program och
material så kan mer fokus läggas på pedagogik och inte att på att skapa
förutsättningar för undervisningen genom att boka datorer etc.
En ytterligare pedagogisk vinst med 1:1 är att den kan underlätta samarbete
mellan pedagoger. En bild som har målats upp vid intervjuer med skolpersonal
är att det skulle kunna gå att bygga upp en bank av olika undervisningsmaterial.
Det går också att tänka sig en samverkan mellan olika skolor och att vissa
pedagoger för ett större ansvar att ta fram och distribuera sådant
undervisningsmaterial.
Vid samtal med de centrala IS/IT funktionerna i Jönköpings kommun har det
också påtalats en skillnad mellan gymnasieskolorna vad gäller hur man nyttjat
1:1. På Sandagymnasiet var man t ex tidigt ute med att använda IT‐lösningar för
att sprida information till elever som t ex var ute och tävlade mycket
(Idrottsprogram). Detta har hjälpt dessa elever att kunna fullfölja sina studier
utan att hela tiden vara fysiskt närvarande på skolan. Det finns dock en
uppfattning hos IS/IT centralt att detta också har lett till att Sanda inte kommit
lika långt som Bäckadal med att utveckla de pedagogiska arbetsformerna i
relation till 1:1. Bäckadal uppfattas bland annat ha kommit längre med de
pedagogiska arbetsformerna i det så kallade ”rummet” i Skolkompassen.

2.4 Lättare att hantera frånvaro
1:1 gör det enklare att hantera både elevers och lärares frånvaro. I och med 1:1
kan den negativa effekten av att ordinarie lärare är frånvarande minska. Lärare
kan t.ex. lägga upp material hemifrån så att elever får tillgång till detsamma. Att
instruera vikarier underlättas också i och med 1:1. Elever har goda möjligheter
att ta del av det som behandlas i skolan när de inte varit närvarande på en
lektion. På Sandagymnasiet är det vanligt förekommande att elever har frånvaro
på grund av elitidrott. Under sådana förhållanden är 1:1 särskilt användbar.
Dock bör påpekas att 1:1 också kan bli ett motiv för andra elever att utebli från
undervisning i klassrum.

2.5 Hantera problem
När elever är frånvarande öppnar 1:1 möjligheter att föräldrar enkelt kan få
information om detta. Det kan öka förutsättningarna för en bättre kontroll av
individer med en problematisk situation. I förlängningen går det att tänka sig att
1:1 kan underlätta en samverkan mellan föräldrar, skola, socialtjänst och polis.
Det ökar möjligheterna att fånga upp elever som befinner sig i riskzonen för
hamna snett t.ex. ett missbruk.
1:1 kan också göra det enklare att få kännedom om olika typer av problem.
Genom att ta fram funktioner som underlättar och kan göra det mer tilltalande
för elever att få kontakt med vuxna kan t.ex. mobbing uppmärksammas på ett
tidigare stadium.

2.6 Minskat behov av kopiering och inköp av böcker
Det finns en målbild att 1:1 kommer leda till att behovet av att kopiera papper
minskar. Det är inte bara ekonomisk fråga utan anges även som viktigt ur ett
miljöperspektiv.
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Liknande åsikter har framförts angående att 1:1 minskar behovet av inköp av
läromedel i form av böcker.

3. Några problem och frågeställningar
I detta avsnitt presenteras några problem och frågeställningar som ett resultat
av den analys som genomförts av insamlade data. Presentationen är grupperad i
nio olika kategorier eller fokusområden som framkommit under analysen. Dessa
fokusområden är:
1) Arbetsbelastning
2) Effektvärdering
3) Infrastruktur IS/IT
4) Införande
5) Lärsituation
6) Resurser och ekonomi
7) Support
8) Utbildning
9) Verksamhetsanpassning
Inom respektive fokusområde presenteras resultatet enligt strukturen;
Problembeskrivning, Värdering/Analys och Förslag på lösning eller sätt att
hantera föreliggande problem.

3.1 Arbetsbelastning
3.1.1 Problembeskrivning
Ett framträdande område som utrycks av många lärare är den konstaterade och
befarade ökade arbetsbelastningen i och med införande av 1:1. Den ökande
arbetsbelastningen består främst av tre områden; Administration, Fixa med
teknik och Förberedelser.
3.1.2 Värdering ‐ analys
Vad gäller administration ger många lärare uttryck för ett ökat icke pedagogiskt
arbete. På grund av inlärningströskeln nyttjas mycket tid för lärare att i 1:1 göra
saker som endast görs några gånger per år. Problemet är att det går för lång tid
mellan tillfällena då vissa arbetsuppgifter utförs så lärarna hinner glömma hur
man skall göra. Detta leder till att starttröskeln och tidsåtgången blir hög för
arbetsuppgifter som utförs mer sällan.
I dagsläget pekar flera faktorer på att det totalt sett tar längre att förbereda och
ge en kurs med stöd av 1:1 jämfört med traditionell undervisning. Lärarna ägnar
idag ansenlig tid åt att fixa med teknik. Det är allt för ofta olika saker i 1:1 som
inte fungerar på ett tillfredställande sätt vilket innebär att lärare får ägna
undervisningstid åt att försöka åtgärda detta istället för att engagera sig i
undervisningen. Ett exempel på detta är från ett besök på en av
gymnasieskolorna. Vid detta tillfälle framkom att man haft problem med en
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dator i ett klassrum under en längre tid. En lärare tog tag i problemet och ringde
till kommunens help‐desk. När samtalet var avklarat hade det gått ungefär
trettio minuter. Det kan vara svårt för en lärare att kunna avsätta denna tid
under och/eller mellan lektionerna. Förutom svarstiden fick läraren springa
mellan lärarrum och klassrum för att bland annat starta om datorn. Problemet
kunde dock inte åtgärdas. Det bedömdes att det sannolikt var fel på en kabel. När
vi två veckor senare besökte skolan fungerade fortfarande inte kopplingen
mellan datorn och OH‐projektorn. I detta finns en risk att lärare inte är
motiverade att ta ansvar för teknik i klassrumsmiljön eftersom det medför en
tidspillan för läraren.
En faktor som också återkommer i problembilden är hantering av elever som av
olika skäl inte klarar av sina studier. Den administrativa hanteringen av detta tar
tid. Tekniken kan underlätta framtagning av handlingsplaner och för att skapa en
öppenhet för värdering av en students studieresultat. Det handlar dock också om
att det finns ett behov att se över vilka uppgifter som skall läggas på lärarna. Om
en elev är närvarande på lektioner men inte klarar av studierna uppger flera
lärare att det är naturligt att det åligger lärare att analysera och klargöra hur
elevens studieresultat kan förbättras. Problemet är snarare när en elev skolkar.
Numera uppfattar lärare att det är de som framförallt får ta konsekvensen av att
en elev missköter skolgången. Det genererar en mängd arbete som konkurerar
med det pedagogiska arbetet. De elever som sköter sin skolgång blir därigenom
indirekt drabbade av frånvarande elever. Om elevers egenvalda frånvaro
överskrider en viss nivå så borde lärarnas ansvar förändras, menar flera lärare
som intervjuats.
3.1.3 Förslag på lösning – sätt att hantera problem
Avseende arbetsuppgifter som görs mer sällan skulle en lösning kunna vara att
ha någon/några personer som har som en del av sina arbetsuppgifter att
iordningsställa undervisningsmaterial, administrera och underlätta arbetet för
lärare. Det kanske inte är en permanent lösning men den kanske behövs under
en övergångsperiod till dess att de nya arbetsprocesserna har blivit etablerade.
Vad gäller resursåtgången för att förbereda och ge en kurs är det viktigt att inte
underskatta införandet at ny teknik, nya arbetssätt och att skapa förutsättningar
för detta.
För att hantera olika former av problem vad gäller skolans infrastruktur som t ex
byte av trasiga lysrör, är det naturligt att det finns en vaktmästare som känner
ett ansvar för lokalerna och som det är enkelt att få kontakt med. När IT nyttjas
mer i skolorna finns det ett behov av att analysera hur IT supporten kan byggas
upp så att stödet blir mer lokalt förankrat. Under intervjuerna har det
framkommit att en lärare under införandet av 1:1 på en av gymnasieskolorna har
fått rollen att ge enkel teknisk support. Detta har uppfattats som en bra lösning
eftersom de flesta problem har kunnat åtgärdas snabbt och enkelt. Som en
konsekvens av detta har behovet av stöd därefter successivt minskat.
För att hantera arbetsbelastning bör i vissa avseenden potentialen i 1:1
utvärderas. I vissa skolor (friskolor) är den lärarledda undervisningen mindre
omfattande. Istället arbetar eleverna mer på egen hand. IT‐stöd nyttjas i dessa
sammanhang i större omfattning. Det finns därför ett behov att utvärdera olika
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undervisningsformer. Kan t ex elever i vissa utbildningssammanhang nå upp till
samma eller en högre utbildningsnivå med en lägre lärartäthet? Kan IT i form av
exempelvis Skolkompassen stödja dessa undervisningsformer? För att ha
möjlighet att svara på denna typ av frågor krävs dock en mer omfattande
utvärdering (se vidare längre ner).
De två piloter som nu är genomförda pekar på ett antal kritiska områden som
behöver beaktas där ett av dessa områden är arbetsbelastning.

3.2 Effektvärdering
3.2.1 Problembeskrivning
Det finns en risk att 1:1‐projektet kan upplevas som misslyckat om fokus hamnar
på att införandet av en 1:1 automatiskt skall leda till kostnadsbesparingar.
Kostnadsbesparingar uttrycks som en möjlighet med en 1:1 men det är andra
effektdimensioner av en 1:1 som uttrycks som viktigare och som borde vara
vägledande för fortsättningen. En viss oro har uttryckts för att de pedagogiska
resurserna minskas för att täcka kostnader för teknik.
3.2.2 Värdering ‐ analys
Det är viktigt att beslutsfattare har klart för sig hela målbilden. De pedagogiska
vinsterna är det som betonats av lärare. Huruvida 1:1 sparar tid är mer tveksamt
menar flera lärare. Det kan till och med vara tvärt om med nuvarande funktioner
i systemet. Det vill säga att det totalt sett kommer att ta lite längre tid med en
1:1, men att de pedagogiska vinsterna gör att det ändå är värt att satsa på en
utvidgning genom att eleverna kan få högre studieresultat. För framtida
investeringar är det viktigt att möjliggöra ett beslutsunderlag där sådana
förhållanden finns utvärderade.
3.2.3 Förslag på lösning – sätt att hantera problem
En utvärdering genom en s.k. status‐quo‐mätning (nollmätning) bör initieras så
snart som möjligt. Med nollmätning avses att identifiera och definiera relevanta
mätparametrar och att nuläget beskrivs utifrån dessa parametrar. Detta nuläge
utgör sedan en referensnivå till vilken nya mätningar kan relateras för att se
förändringar (se vidare längre ner).

3.3 Infrastruktur IS/IT
3.3.1 Problembeskrivning
Jönköpings kommun har under senare år genomfört en konsolidering vad gäller
IS/IT‐infrastruktur. Kort kan man säga att man gått ifrån en mer spretig och
fragmentarisk struktur till en mer sammanhållen struktur. Idag är den centrala
infrastrukturen gentemot elever, lärare och föräldrar lärplattformen Fronter
som görs tillgänglig via Skolkompassen. Detta är en bra tanke men den är inte
implementerad fullt ut och det finns idag fortfarande problem med navigering
mellan olika system. Inloggning och navigering för att komma dit man vill sker i
olika steg.
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3.3.2 Värdering ‐ analys
Skolkompassen är öppningsportalen som alla bör gå in via enligt IS/IT centralt. I
Skolkompassen är dock inte strukturerna helt självklara för att ta sig mellan
olika delar av systemet. Ett exempel på detta är strukturerna mellan Internet,
Extranet och Intranet. Extranätet är t ex jkpg.se där medborgare kan nyttja
tjänster och logga in som förälder. Intranätet är Skolkompassen där t ex
anställda kan logga in. Många anställda går dock direkt på Fronter och loggar in
den vägen.
3.3.3 Förslag på lösning – sätt att hantera problem
Ett förslag i detta är att se över om det inte går att skapa homogena strukturer av
olika typer av system med t ex Single sign‐on (SSO).

3.4 Införande
3.4.1 Problembeskrivning
Införandet av 1:1 betonas som en kritisk process och det uttrycks som viktigt att
det skapas rätt förutsättningar för att införandet skall uppfattas som lyckat.
Arbetsbelastning poängteras i detta som en kritisk dimension i relation till det
nuvarande dagliga arbetet. Införande handlar inte bara om att införa ny teknik
utan att också införa adekvata verksamhetsförutsättningar och verksamhets‐
förändringar.
3.4.2 Värdering ‐ analys
Införandet innebär en ökad arbetsbelastning och det finns ett behov av att detta
beaktas i beslutsprocessen. Det är avgörande att få med sig människorna i
verksamheten. Det gäller att entusiasmera individer i denna process så att de
känner att de är med i införandet och att de ser framför sig att verksamheten
utvecklas till något bättre. I detta ligger också att skapa rimliga
verksamhetsmässiga förutsättningar för ett införande.
Det finns ett centralt önskemål och strävan att alla skolor i Jönköpings kommun
skall uppvisa någon form av gemensamt ansikte utåt via internet portaler etc.
Detta har fungerat bra för grundskolan men vad gäller gymnasieskolorna har det
inte fungerat. Anledningen till detta är att gymnasieskolorna redan hade kommit
långt i att skapa sina egna strukturer och ansikten utåt med tydliga profiler.
Gymnasieskolorna har sedan inte varit riktigt öppna för att foga in sig i en
gemensam struktur. En anledning till detta är att gymnasieskolorna är
konkurrensutsatta av friskolor som starkt profilerar sig på olika sätt på t ex
genom exponering via Internet. I dagsläget finns inga tvingade direktiv för
gymnasieskolorna förutom att loggan för Jönköpings kommun MÅSTE vara med.
Grundtanken är dock att SiteVision skall vara grundplattformen för webb men
som sagt, gymnasieskolorna hade kommit för långt och de kommer än så länge
inte att tvingas in i SiteVision.
3.4.3 Förslag på lösning – sätt att hantera problem
Det finns ett behov av att analysera hur införandet kan genomföras så att olika
förutsättningar och förändringar säkerställs. Speciell uppmärksamhet bör riktas
mot lärarnas arbetssituation och att en ökad arbetsbelastning minimeras. I
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samband med detta bör också ett gemensamt ansikte utåt på webben beaktas.
Förr eller senare måste detta steg tas och det kanske är bättre att göra det förr
än senare.

3.5 Lärsituation
3.5.1 Problembeskrivning
I dagsläget genomförs majoriteten av all undervisning i klassrummet. I samband
med detta är det viktigt att skapa en miljö som främjar elevernas lärande och
lärarnas arbetssituation. Genom införande av 1:1‐lösningen har lärsituationen
och lärarnas arbetsmiljö komplicerats i flera avseenden. Lärarna uttrycker bland
annat ett behov av att få kontroll över klassrummet.
3.5.2 Värdering ‐ analys
Lärare har svårt att se om elever arbetar med en uppgift på datorn eller om de
håller på med annat (t ex Facebook). Vid genomgångar har det uttryckts behov
av att stänga locken på datorerna men detta upplevs som ett problem eftersom
det tar tid att koppla upp datorerna efter att man stängt locket.
Det tar lång tid att logga in och att starta program vilket stjäl resurstid från
undervisningen. Vid de observationer som genomförts förekom det att mer än
tjugo procent av lektionstiden fick ägnas åt att logga in/starta olika program.
Läraren får i dessa fall ofta försöka hjälpa elever som har problem. Läraren kan
därmed inte ägna sig åt sina pedagogiska uppgifter. Både elever och lärare
verkar uppleva detta som mycket frustrerande. Problemen upplevs vara större
vid vissa tidpunkter på dagen när många samtidigt nyttjar nätverket.
Det förekommer också att elever inte har med sig datorn till lektioner. När elever
inte har med sig penna, böcker eller papper så är det ändå relativt enkelt för
läraren att få eleven att ändå delta i undervisningen. När elever inte har med sig
datorn är situationen mer problematisk. Detta går i vissa falla att lösa då det
finns tillgång till extra datorer. Problemet är dock att detta kan innebära att
elever räknar med att lärare skall ordna en dator. Det kan i förlängningen leda
till att det blir vanligare att elever inte har med sig dator. I vissa klasser kan
problemet med ej medhavda datorer vara högre även om det totalt sett i
projektet inte överstiger tio procent av eleverna. Vid intervjuer med elever som
ofta inte har med sig dator har det visat sig att det i normalfallet inte beror på att
de glömt datorn. Det har varit en medveten handling. Skälet är att man inte orkat
släpa med sig dator mellan hem och skola. Den uppfattas som otymplig. Dessa
elever berättar att de gör en värdering beträffande om man tror att datorn
kommer att användas under dagen. I vissa lektioner använder man inte lika ofta
datorn och man chansar på att den inte skall användas. Det betyder att man inte
tar med sig datorn vissa dagar. Dessutom orkar man ibland inte ta med sig
datorn även om man vet att den skall användas.
3.5.3 Förslag på lösning – sätt att hantera problem
Det finns ett behov av att kunna övervaka vilka program eleverna arbetar med.
Lärare har också uttryckt ett behov av att kunna stänga av internetkoppling när
eleverna bara skall arbeta lokalt på dator. Vad gäller behovet att stänga locken på
datorer finns det möjlighet att ställa in så att datorn inte går ner i vänteläge om
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man stänger locket. Detta är ett enkelt exempel på en funktion som inte alla
känner till och som klart skulle kunna förbättra den totala lärsituationen.
Vad gäller inloggningstider finns det ett behov att se över hur inloggning kan
underlättas och hur uppkoppling kan göras mer effektivt och driftsäkert.
För att få elever att ta med sig sina datorer till lektionerna vore en möjlighet att
ha ett säkert förvaringsutrymme på skolan där eleverna kan lämna sina datorer.
Lärare har också framfört att det behövs någon form av sanktioner om inte elev
har med sig dator.

3.6 Resurser och ekonomi
3.6.1 Problembeskrivning
Som i alla verksamheter är resurser och ekonomi en trång sektor där olika
prioriteringar måste göras. Att skapa förutsättningar för en 1:1 och att införa
densamma, har dragit, och kommer att dra resurser. I en konkurrensutsatt och
anslagsfinansierad verksamhet är det en utmaning att försöka påverka
intäktssidan i form av attraktionskraft, d v s att locka till sig nya elever. Med en
1:1 finns det en utmaning i att identifiera, konkretisera och realisera
verksamhetsmässiga nyttor och att inte ha ett allt för starkt internt
effektiviseringsfokus i termer av kostnadsbesparingar.
3.6.2 Värdering ‐ analys
Ett faktum är att det för Jönköpings kommun medför en stor kostnad att se till
att alla elever har varsin bärbara dator och att det finns en infrastruktur som på
ett adekvat sätt supportar elever och lärare vid användning av en 1:1‐lösning.
Det finns bland lärarna vissa resursmässiga och ekonomiska farhågor i samband
med 1:1. En farhåga är att beslutsfattare nu och framöver minskar de
pedagogiska resurserna vid införandet av en 1:1 för att täcka kostnaderna för
teknik.
3.6.3 Förslag på lösning – sätt att hantera problem
Det har blivit allt vanliga att elever har egna bärbara datorer och kapaciteten hos
mobiltelefoner, PDA:er etc. ökar i en allt raskare takt. Baserat på detta kan det
ganska snart finnas förutsättningar att minska behovet av antalet av kommunen
inköpta bärbara datorer. I framtiden finns en potential i att eleverna använder
egen teknik i skolans system. Kanske skulle det i vissa fall räcka med att köpa in
tangentbord och skärmar. Det finns ett behov av att se över möjligheten till
standardisering av att elever använder egna tekniska bärare i skolans system.
Om detta vore möjligt kan förmodligen teknikbundna resurser frigöras för att i
stället användas till mer verksamhetsinriktade insatser.

3.7 Support
3.7.1 Problembeskrivning
Den tekniska supporten upplevs i vissa avseenden som problematisk. Det har
funnits och finns många situationer där tekniken inte fungerar som den borde
och lärare upplever att de inte får den support som de borde.
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3.7.2 Värdering ‐ analys
I avsnittet ovan om arbetsbelastning beskrevs ett exempel då en lärare försökt
lösa ett datorproblem med stöd av kommunens help‐desk. I detta exempel
belyses en kärnfråga. Om nu Jönköpings kommun skall införa en 1:1 i full skala
så måste det också finnas tillräcklig support för detta ut gentemot
gymnasieskolorna. Hela idén med en 1:1 står och faller med att den fungerar och
att den för lärsituationen framåt.
Det finns också ett uttalat supportbehov för att kunna använda en mångfald av
tekniker för att kunna nå ut till elever. Ett exempel på detta är att det kan vara
svårt att nå elever med hjälp av Skolkompassen. Elever nyttjar andra e‐mail‐
system än det som finns i Skolkompassen och nyttjar SMS/MMS för att skicka
meddelanden. Det finns ett behov att se om det går att integrera elevernas
normala sätt att skicka elektroniska meddelanden med Skolkompassen. På detta
sätt skulle det vara enklare att nå elever. I dagsläget får lärare ibland skicka SMS
från privata mobiler för att nå elever. I något fall har man byggt upp en facebook‐
grupp för att sprida information i klassen. Det förekommer också att lärare
skickar mail till elever som använder andra mail‐adresser än de som
Skolkompassen erbjuder. Fronter upplevs som krångligt av elever. Det finns sätt
att skicka information som redan nästan alla elever känner till och som de är
vana vid. Det går tänka sig att man i högre utsträckning nyttjar dessa standard‐
program/tekniker.
3.7.3 Förslag på lösning – sätt att hantera problem
Vad gäller support är det förmodligen lämpligt att utforma densamma på flera
nivåer. Det kommer att behövas support på såväl central nivå som lokal nivå. Det
kan också vara så att olika typer av support, på olika nivåer, behöver indelas i
olika ansvarsområden. Detta resonemang stöds av ett lokalt exempel. Ett sätt att
stärka nuvarande supportfunktioner kan vara att utpekade lärare också har en
lokal supportfunktion. Detta kommer dock att ställa krav på att dessa lärare
också ges rätt förutsättningar för att kunna växa in i och att operativt fungerande
i denna roll.
För att kunna supporta andra tekniska lösningar som eleverna använder behövs
en analys av vilka krav detta kan ställa på den infrastruktur och support som
Jönköpings kommun kan/skall tillhandahålla.

3.8 Utbildning
3.8.1 Problembeskrivning
Vissa elever och lärare har problem att utnyttja tekniken.
3.8.2 Värdering‐analys
Det har gjorts en utbildningssatsning på personal utifrån Skolkompassen.
Lärarna kan följa online‐kursen i fem nivåer där de blir certifierade på
respektive nivå. På Bäckadal har det t ex ställts krav på att alla lärare skall upp
minst nivå tre (en pedagogisk nivå). Frågan är hur detta står i förhållande till de
utbildningsbehov som nu påtalas?
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Det har framkommit att man till stora delar har räknat med att eleverna skall ha
en tillräcklig datorvana. Flera som intervjuats menar att elevernas kunskapsnivå
generellt sett har överskattas. Även om de är vana vid vissa applikationer så
ställer Skolkompassen andra krav.
3.8.3 Förslag på lösning – sätt att hantera problem
Vid samtal med elever och lärare har det framkommit vikten av att eleverna får
en inledande utbildning på några timmar i hur de skall hantera datorer och
program. Erfarenheter i projektet visar att detta förebygger många problem.
Intervjuer har också lyft fram lärarnas behov att få en inledande utbildning. Det
har också framkommit att det kan vara fördelaktigt om inte alla lärare måste lära
sig alla funktioner i 1:1 utan att de får hjälp att nyttja vissa delar (sådana som
görs ett fåtal gånger per termin).

3.9 Verksamhetsanpassning
3.9.1 Problembeskrivning
En central dimension är att ha infrastruktur och tekniska lösningar som klarar
att stödja verksamheten. I detta ligger vanligtvis att det är verksamhetsmässiga
mål som i väsentlig del ställer krav på IT‐lösningar. Genom projektet med en 1:1
har det framkommit behov av en utvecklad verksamhetsanpassning av den
nuvarande lösningen för att bättre kunna stödja verksamheten.
3.9.2 Värdering ‐ analys
Ett exempel på en konsekvens av brister i verksamhetsanpassning är att
inlämningsmappar inte nyttjas av vissa lärare. Det går inte att markera fel i
uppgifter som lämnats in i inlämningsmappar. Det gör att vissa lärare känner att
de hellre vill ha uppgifter via mail. Det innebär att rutinerna blir differentierade
för elever. Lärare skulle kunna få mer nytta av Skolkompassen om det fanns
möjlighet att markera uppgifter som lämnats in. Ett annat exempel på brister i
verksamhetsanpassning av 1:1 är det tidigare exemplet om Skolkompassen och
hur det kan vara svårt att nå ut till elever, se under rubriken Arbetsbelastning.
Vad gäller Skolkompassen uppfattar lärare inte att den riktigt ger det
administrativa stöd man hoppats på. Det finns möjligheter att utveckla
funktioner i Skolkompassen som skulle kunna ge ett bättre stöd till lärare,
exempelvis för att enkelt kunna generera handlingsplaner. Lärare har också
framfört att för att man skall spara tid måste arbetskulturen ändras så att lärare i
högre grad börjar dela med sig av material och använda varandras material. I
detta ligger också ett behov av att definiera ansvarsförhållanden för olika delar
av gemensamma pedagogiska rum i Skolkompassen.
Några användare upplever också att datorerna inte motsvarar de behov som
finns. Vid inköp av datorer finns ett behov att tillgodose olika användarbehov.
Det är angeläget att definiera olika typer av önskemål från verksamheten så att
man inte bara erbjuder olika tekniklösningar. Man bör bl.a. tänka på att behoven
inte alltid är av teknisk art, såsom större skärm eller ökad minneskapacitet. Det
har t.ex. varit ganska vanligt att elever betonat att datorerna måste bli snyggare.
Insikten om behovet av verksamhetsanpassning finns centralt på IS/IT i
Jönköpings kommun. IS/IT har bland annat fått återkoppling från gymnasie‐
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skolorna i stil med att IS/IT ”drömmer” när de ger uttryck för vad som skall vara
möjligt i den nya infrastrukturen (1:1, Skolkompassen etc.). För att detta skall
vara möjligt anser IS/IT centralt att det behövs mycket bättre och mer flexibla
datorlösningar samt utbildning av personal.
Vid samtal med IS/IT centralt så väntar man fortfarande på den så kallade
”revolutionen” vad gäller pedagogik och användning av Skolkompassen.
Uppfattningen är dock att många lärare sitter kvar i gammalt tänkande om
utbildning och lärande som är begränsat av förutsättningarna i den gamla
infrastrukturen och utan att ifrågasätta befintliga och traditionella verksamhets‐
strukturer.
3.9.3 Förslag på lösning – sätt att hantera problem
I föreliggande analys är det uppenbart att det finns utvecklingsbehov vad gäller
verksamhetsanpassning. Ett sätt att göra detta är att utifrån ett
verksamhetsperspektiv göra en genomgripande analys av de nu genomförda
piloterna. Denna rapport är ett led i detta men det är inte tillräckligt. Det borde
göras större insatser för att fånga erfarenheter från de två nu genomförda
piloterna. En aspekt av detta är att skapa en friare och öppnare plattform som
ger lärare och elever större möjligheter till anpassning. Detta behov har också
identifierats av IS/IT centralt.

4. Behov av utvärdering
4.1 Att skapa välgrundade beslutsunderlag
Utvärderingar är avgörande för att kunna få ett kvitto på om investeringar i ny
teknik fått de effekter som efterfrågas. Det ökar förutsättningarna för att få
välgrundade beslutsunderlag när det gäller framtida investeringar samtidigt som
det skapar förutsättningar för att styra och koordinera under projektets gång.
Hur utvärderingen av ett projekt skall genomföras bör beaktas redan innan ett
projekt startar upp. Möjligheterna att kunna genomföra en givande utvärdering
minskar om utvärderingsarbetet iscensätts först när ett projekt har påbörjats. Så
var fallet när det gäller denna utvärdering av pilotprojektet på Sandagymnasiet
och Bäckadalsgymnasiet. Det har begränsat våra möjligheter att genomföra en
välgrundad utvärdering i och med att alla förutsättningar för densamma inte
funnits på plats. Ett viktigt bidrag med denna rapport är att lyfta fram behovet av
att planera in och skapa förutsättningar för utvärderingar tidigt i processen.
En faktor som är central för utvärderingskvaliteten är access till data genom att
få access till verksamheten och de personer som på olika sett verkar i densamma
(chefer, administratörer, lärare, elever etc.). Det behövs skapas förutsättningar
för en utvärdering i flera dimensioner för att den skall bli bra. I denna
utvärdering har det varit svårt att få tillräcklig access till verksamheten. En
annan faktor är att ett intresse av att en studie skall peka i en viss riktning. Detta
kan hämma möjligheten att kunna genomföra en förutsättningslös utvärdering.
Det finns bl.a. en risk att tillgången till empiri begränsas genom att utvärderarna
hänvisas till källor som inte ger en tillräcklig mångfacetterad bild av ett
förhållande.
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Under vår utvärdering av 1:1 har det varit problematisk att samla in empiri på
det sätt som vi från början hade planerat. Verksamhetsmässiga förhållanden
begränsade möjligheterna att få tillgång till en bred empiri. Detta förhållande
har klart påverkat kvaliteten på utvärderingen.

4.2 Betydelsefulla dimensioner vid utvärdering
För att kunna avgöra om och hur lärarnas arbetssituation blir annorlunda genom
1:1 finns ett behov av att genomföra en utvärdering innan arbetsförhållandena
förändras. En sådan status‐quo‐mätning (nollmätning) måste planeras och ett
antal frågor bör besvaras, t.ex. vilka områden som skall utvärderas och hur
utvärderingen skall genomföras? I utvärderingen kan det vara lämpligt att utgå
ifrån de kategorier (fokusområden) som beskrivits i figur 1 nedan. I en dylik
utvärdering bör såväl kvalitativa som kvantitativa dimensioner utvärderas.
Kvantitativa dimensioner kan uttryckas i olika mått som på olika sätt kan mätas,
t ex tidsåtgång för att utföra ett visst moment eller resursåtgång för att
genomföra en utbildning. Kvalitativa dimensioner bör relateras till uppsatta mål
och där det ofta är lämpligt att tilldela värden till dessa mål. T ex om målet för en
kurs är att den skall ha hög kvalitet så behöver olika värden för innebörden av
hög kvalitet definieras och som sedan kan användas för olika jämförelser.
Det kan vara intressant att kontinuerligt få indikationer på hur 1‐1 fortskrider.
Det finns anledning att fundera på när dessa utvärderingar och mätningar skall
ske. Skall en utvärdering genomföras efter att projektet pågått några år för att
man skall kunna konstatera utfallet av projektet eller skall utvärderingar
genomföras under samma period varje år för att kontinuerligt se hur
arbetssituationen för lärarna förändras? Genom det senare beskrivna
tillvägagångssättet kan man erhålla beslutsunderlag för att kunna göra
prioriteringar gällande hur det fortsatta utvecklingsarbetet bör bedrivas.
Skall en utvärdering kompletteras med intervjuer eller enkäter? Skall elever och
föräldrar också intervjuas? Vilka kriterier är intressant att studera? När skall
dessa mätningar utföras? Det finns en mängd faktorer som är av intresse att ta
ställning till vid en utvärdering av 1:1. Det är nödvändigt att omgående avsätta
tid för att designa hur en utvärdering skall läggas upp. Vad som skall mätas och
definiera vad som är ett lyckat införande. Det är önskvärt att involvera forskare,
ledning och lärare för att gemensamt diskutera och planera hur en utvärdering
kan genomföras.

5. Slutreflektion
Enligt vår uppfattning, vilket också denna rapport visar, har Jönköpings kommun
kommit en god väg mot en modern skola som ligger i tiden och där IT finns med
som en naturlig och självklar del. Detta omfattar såväl den totala lärsituationen
för elever, lärarnas arbetssituation som interaktionen med föräldrar. Jönköpings
kommun har i sin målsättning satt ribban högt vilket också innebär man ännu
inte är framme vid slutmålet. I denna rapport har vi pekat ut nio områden som
kommer att kräva ytterligare uppmärksamhet för att nå olika målsättningar.
Dessa områden är sammanfattade i listan nedan.
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1) Arbetsbelastning för lärare och annan personal på gymnasieskolorna
2) Effektvärdering av införda förändringar, t ex förändrat arbetssätt och
pedagogik
3) Infrastruktur IS/IT som klarar att stödja gymnasieskolornas
verksamhet på ett dynamiskt och situationsanpassat sätt
4) Införande av förändringar måste ges de förutsättningar som krävs för
att lyckas
5) Lärsituation kräver utveckling av nya arbetssätt, pedagogik och en
anpassningsbar infrastruktur
6) Resurser och ekonomi ingår som en viktig förutsättning för att kunna
nå uppsatta målsättningar
7) Support för lärare och elever behöver utvecklas om potentialen i 1:1
skall kunna nyttjas på ett bättre sätt
8) Utbildning av lärare och elever behöver också utvecklas om
potentialen i 1:1 skall kunna nyttjas på ett bättre sätt
9) Verksamhetsanpassning av infrastruktur och support behöver
genomföras på olika nivåer och delvis på olika sätt beroende på unika
behov på gymnasieskolorna
Det finns flera relationer mellan dessa olika områden och ett sätt att beskriva de
huvudsakliga relationerna är enligt den konceptualiserande figuren nedan.

Figure 1: Konceptualisering av fokusområden

Med dessa områden som underlag kan sedan en handlingsplan tas fram som
också tar sikte på verksamhetsmål som t ex uttrycks som steg två för
Bäckadalsgymnasiet, Steg 2: ”En‐till‐en” lösningen som ett pedagogiskt redskap.
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Dessa mål har tydliga relationer till ovan redovisade fokusområden och målen
beskrivs enligt följande.
•

ökad flexibilitet (studietakt, nivåanpassning, lärstilar mm.)

•

nya metoder (medievariation, självstudier, förberedda seminarier)

•

ökad datorkompetens (medborgarskap i den digitala världen)

•

synliggöra elevernas lärande (digital portfolio, överblick)

•

ökat elevansvar

Behovet av mer genomgripande utvärderingar lyfts också fram som ett
fokusområde i en rapport från Teknikdelegationen (2010:1). I Teknik‐
delegationens rapport lyfts följande områden fram; Utveckla en svensk nationell
vision, Satsa på forskning och nya studier för mätbara effekter, Tillgång och
användning av en dator hemma viktigt, Kommunalt ledarskap och lokala planer
nödvändigt, Satsa på kompetensutveckling och Vidareutveckla det pedagogiska
arbetet i skolan.
Vid det fortsatta arbetet med 1:1 är det viktigt att skapa förutsättningar för att
lyckas med detsamma. Kritiska framgångsfaktorer vid förändringsarbete
beskrivs på olika sätt i litteraturen men ett exempel är Kotters åtta steg (Kotter,
1996). I dessa åtta steg beskrivs olika förutsättningar som behöver hanteras för
att lyckas med ett förändringsarbete. Dessa åtta steg kan sammanfattas enligt
punkterna nedan.
1. Etablera medvetenhet och engagemang avseende behovet av förändring
2. Etablera grupp(er) med mandat och förutsättningar för samarbete
3. Framtagning av vision och strategi för avsedd förändring
4. Kommunicera tydligt förändringsstrategi och mål till berörda
5. Skapa förutsättningar för breda förändringsinsatser, d v s att berörda har
den totala bilden klart för sig och att inte bli för snäv och isolerande
6. Skapa förutsättningar för omedelbara åtgärder, d v s att på vägen kunna
”skörda lågt hängande frukter” som i sin tur driver och stimulerar till
fortsatt förändring
7. Framhäv positiva förändringar och skapa mandat för nya förändringar, d
v s att identifiera och använda framsteg för att skapa moment för fortsatta
förändringar
8. Förankring av nytt beteende och förändring av kultur, d v s i många fall
handlar det inte bara om införande av nya tekniska lösningar utan att
också adressera andra dimensioner i verksamheten
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I projekten 1:1 skulle dessa åtta dimensioner kunna vara en del av ett underlag
för att framöver utvärdera 1:1 för att på en generell nivå dra lärdomar inför ett
införande av 1:1 i full skala.
I fallet med 1:1 har det också framgått att det finns ett glapp eller spänning
mellan politiska processer och verksamhetsprocesser. En tydlig observation i
denna studie är att den politiska agendan inte alltid går hand i hand med de
verksamhetsmässiga behoven som föreligger för gymnasieskolan. Politiken är i
allt för hög grad för långt ifrån den verksamhet som man fattar beslut om. Detta
leder också till att människorna i verksamheterna inte alltid riktigt förstår syftet
med vissa politiska beslut som har direkta konsekvenser in i gymnasieskolans
verksamhet.
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