
En dator per elev
till de allra yngsta

www.ale.se



Inledning
Vi lever i en snabbt föränderlig värld. 
Skolan ställs inför såväl stora krav 
som svåra vägval. Vi är alla överens 
om vikten av att förbättra våra elevers 
förmåga att läsa, skriva, tala och räk-
na. Dessa är ju våra basfärdigheter 
och ligger till grund för stora delar av 
det livslånga lärandet.

Samtidigt vet vi att vi i dag utbildar våra 
barn och ungdomar för jobb som inte 
existerar idag och för en framtid som 

vi inte kan förutsäga. Merparten av da-
gens mest efterfrågade jobb fanns inte 
för åtta–tio år sedan. De barn vi i dag 
har i grundskolan kommer vid 40 års 
ålder troligen att ha haft 10–15 jobb. Vi 
vet att vi kommer att stå inför problem 
vi aldrig haft förut och som måste lösas 
med teknik och metoder som ännu ej är 
uppfunna.

Vad vi behöver ge våra barn är alltså 
inte bara basfärdigheter och ämneskun-



skaper i traditionell mening utan även 
kunskaper som kan göra dem attraktiva 
och anställningsbara i den här snabbt 
föränderliga världen. Vi kallar dessa 
kunskaper för 20:e århundradets kom-
petenser (21st Century Skills). För att 
skapa en skola som möter dessa behov 
behöver vi tänka nytt!

Ale kommun arbetar på flera olika sätt 
med att skapa en skola som speglar 
samhället och kan möta dess framtida, 

komplexa kunskapskrav. Vi beskriver 
i denna uppsats ett av dem: ”En dator 
per elev till de allra yngsta”. Varför gör 
vi det? Hur har vi gått tillväga? Vilka 
svårigheter har vi stött på? Vilka är våra 
framtida strategier?

Dessa frågor kommer vi att försöka be-
lysa och vi hoppas ni ”loggar in”.

Peter Madsen, verksamhetschef skola/ 
skolbarnsomsorg, Ale kommun



Bakgrund
Grundskolan och IT-enheten i Ale 
kommun har i många år samverkat 
för att utveckla användandet av dato-
rer till att bli en naturlig del av våra 
elevers skolvardag. Skolan har gjort 
beställningar utifrån pedagogiska 
behov. IT-avdelningen har lyssnat, 
förstått och hjälpt oss med tekniken. 
Den här samverkan har varit helt av-
görande för utvecklingen av informa-
tions- och kommunikationsteknolo-
gi (IKT) i skolan i Ale. En samverkan 
vi lärt oss värna om och aldrig ta för 
given.

En gedigen infrastruktur av trådlösa 
nätverk har byggts på våra skolor, per-
sonal har utbildats och elever i alla åld-
rar har på olika sätt fått lära sig använda 
datorn som redskap i sin inlärning. Vi 
har provat datasalar, stationära klass-
rumsdatorer, tunna klienter och mobila 
vagnar med klassuppsättningar av bär-
bara datorer och mycket, mycket mer. 
Både i grundskolan och på gymnasiet 
har datortätheten successivt ökat de se-
naste åren. På några av Ale kommuns 
grundskolor har elever sedan 2009, i 
olika åldrar på lågstadiet, mellanstadi-
et och högstadiet, deltagit i En till En-
projekt, det vill säga en bärbar dator 
per elev. På gymnasiet har hela årskul-
lar utrustats med bärbara datorer. Barn 
i behov av särskilt stöd har haft tillgång 

till kompensatoriska hjälpmedel, bland 
annat i form av bärbara datorer utrus-
tade med för varje individ anpassad 
programvara.

Vi har under resans gång mött många 
svårigheter, gjort misstag, gjort om och 
gjort rätt. Vi har haft framsynta skolle-
dare och modiga lärare som vågat pröva 
nya vägar. Vi har ideligen tillsammans 
kastat oss in i nya utmaningar – allt 
med ett enda mål för ögonen; att skapa 
bästa möjliga förutsättningar för barn 
och ungdomar i Ales skolor.



EU-kommissionen har definierat 
åtta nyckelkompetenser för  
Europas medborgare:
1 Kommunikation på modersmålet
2 Kommunikation på främmande 
 språk
3 Matematiskt kunnande samt grund-
 läggande vetenskaplig och teknisk 
 kompetens
4 Digital kompetens
5 Lära att lära
6 Social och medborgerlig kompetens
7 Initiativförmåga och företagaranda
8 Kulturell medvetenhet och 
 kulturella uttrycksformer

Dessa åtta nyckelkompetenser låg till 
grund för den ansökan vi gjorde hos 
kommunfullmäktige 2008 då politiken 
hade avsatt ett antal miljoner för inno-
vativa utvecklingsprojekt. I ansökan 
modifierade och anpassade vi syftet till 
vad vi i Ale ville göra och beskrev syftet 
med vårt tänkta utvecklingsprojekt (En 
till En) så här:

• att möta den nya tidens krav på  
 kreativitet, entreprenöriellt lärande 
 och nytänkande
• att skapa lärmiljöer som främjar ett  
 elevcentrerat arbetssätt och det livs-
 långa lärandet
• att söka nya vägar att möta barn i  
 behov av särskilt stöd

• att hitta lärstilar som skapar en 
 känsla av sammanhang och helhet
• att utveckla användandet av Inter-
 net som informationskälla och peda- 
 gogiskt verktyg
• att se möjligheten till diskussion av  
 värdegrundsfrågor kopplade till den  
 digitaliserade världen i tidiga åldrar
• att försöka se till skolan mer som en  
 verksamhet än som byggnad
• att ge pedagogerna hanteringsmo- 
 deller att luta sig mot när det gäller  
 baksidorna av IT-användningen

Ansökan beviljad
Det var med stor glädje vi mottog be-
skedet att vi hade beviljats en ansenlig 
summa pengar för att under tre år be-
driva utvecklingsarbete i form av En till 
En-projekt. 

Detta blev startskottet för en febril 
aktivitet, främst bland elever och per-
sonal ute på skolorna men också bland 
tjänstemän och politiker, i flera av kom-
munens förvaltningar. Drygt 300 av 
grundskolans 3 500 elever deltog i pi-
lotprojektet. Eleverna var i åldrarna 8 
till 16 år. Vi hade fyra deltagande sko-
lor, geografiskt spridda över Ales långa 
kommun.

En intressant sak, värd att nämna i sam-
manhanget, är att förslaget att införa 
En till En i Ale ursprungligen kom från 



en av våra fyra högstadierektorer. Han 
var en hängiven förespråkare för di-
gitala lärverktyg och brann för ”skola 
2.0” – ett uttryck som vid den tidpunk-
ten var tämligen okänt. Hans idé var 
att testa En till En i årskurs 9 i samtliga 
klasser på sin skola. I ansökningsproce-
duren skulle alla barn- och ungdoms-
förvaltningens förslag granskas och 
godkännas av ledningsgruppen innan 
de gick till kommunstyrelsen. Detta för 
att säkerställa att ansökningarna mot-
svarade politikens intentioner med ut-
vecklingspotten. Det blev bakläxa för 
högstadierektorn med beskedet:

– Gör om ansökningen i samverkan 
med dina kollegor på låg och mellan-
stadiet. Tänk kommunövergripande 
på barn i alla åldrar och fundera på hur 
bästa spridningseffekt ska uppnås.

Hans skola var en av de skolor som 
utsågs att delta men inte med årskurs 9 
utan med årskurs 7. Vi har alltså i hög 
grad en högstadierektor att tacka för 
denna satsning som så småningom kom 
att resultera i en dator per elev från års-
kurs 1!

Tillsammans med Skolverkets ”läsa/
skriva-anslag” som riktades till ett 70-
tal elever i de första årskurserna hade vi 
alltså ett En till En-projekt som omfat-
tade drygt 10 procent av grundskolans 
elever. Detta i en tid som präglades av 

en av de värsta lågkonjukturerna i mo-
dern tid – ja, ni förstår själva att det var 
enormt entusiasmerande för alla som 
jobbade i och runt projektet och samti-
digt något som förpliktigade.

En av skolorna, en skola för förskole-
klass, årskurs 1 och 2 (F–2) hade redan 
kommit en bra bit på vägen och i flera 
år jobbat med datorer inspirerade av 
den norske forskaren Arne Tragetons 
idéer om att ”skriva sig till läsning”. 
En annan skola hade eldsjälar som in-
dividuellt eller i arbetslag jobbat med 
digitala lärverktyg som naturligt inslag 
i elevens vardag. Vi hade också skolor 
som egentligen utan större förkunska-
per men med omåttlig aptit och stort 
mod gav sig in i detta förändringsarbe-
te. Vitt skilda förutsättningar med an-
dra ord.

Yttre influenser
Redan året innan vi beviljades anslaget 
för En till En-projektet var IT-avdel-
ningens skolansvarige och grundsko-
lans verksamhetschef på studiebesök på 
Isle of Man, där ett förhållandevis stort 
En till En-projekt sjösatts. Där mötte 
vi elever som var åtta år och som sedan 
ett år tillbaka hade varsin laptop. De 
användes dagligen och de färdigheter 
dessa åttaåringar visade upp var för oss 
förbluffande. Dagen till ära – de skulle 



ju få nordiskt besök – visade de hur de 
arbetat med ett vikingatema. Maken 
till glada, aktiva, stolta och fokuserade 
barn hade vi tidigare inte sett, någon av 
oss. De växlade med flinka händer mel-
lan olika program. Många av dem var så 
ivriga att visa upp sina texter, teckning-
ar, bilder och andra alster att de reste sig 
från sina stolar och stod på kö för att få 
visa upp för oss vad de gjort. Och det 
var verkligen saker de själva gjort – de 
hade inte bara reproducerat andras ma-
terial eller svarat på frågor läraren ställt. 
Någon hade valt annat som hade nord-
isk anknytning – forskat om älgar och 
isbjörnar till exempel.

De visade också hur de samarbetat, 
skickat idéer till varandra och hur de 
kunde få feedback av läraren via datorn, 
både hemma och i skolan. Helt klart bi-
drog detta besök till att vi i Ale så starkt 
tror på digitala lärverktyg i tidiga åldrar.

När vi kommit hem och berättat för 
våra arbetskamrater så föll det sig ock-
så så att en inbjudan från Falkenbergs 
kommun, pionjärer i Sverige vad gäl-
ler En till En för de äldre eleverna, kom 
till vår kännedom. I Falkenberg var vi 
många fler, säkert ett dussintal, som tog 
del av deras erfarenheter. Oerhört läro-
rikt naturligtvis men eftersom vi inte 
hade möjlighet att komma ut till sko-

lornas klasser så blev upplevelsen an-
norlunda jämfört med Isle of Man.

Det vi tog med oss från besöket i Fal-
kenberg kanske främst handlar om vik-
ten av att våga pröva utan att veta vart-
hän det bär, att farhågor kring säkerhet 
och ekonomi tenderar att överdrivas 
och att vikten av att kontinuerligt till-
handahålla kompetenshöjande insatser 
för lärare inte nog kan understrykas.

Många kommuner och enskilda sko-
lor har i Sverige influerats och inspire-
rats av Falkenberg och gjort liknande 
satsningar – börjat med de äldre och 
fyllt på nedåt. Vi valde att göra tvärtom. 
Likväl har vi Falkenberg att tacka för 
mycket.



Modifiering av projektet
Ale kommun valde under 2010 – alltså 
halvvägs in i det treåriga pilotprojektet, 
att ta sin IT-satsning i skolan vidare till 
att omfatta de allra yngsta skolbarnen.

Varför just de allra yngsta barnen? För 
att utförligt kunna svara på det tänker 
vi att följande historik kan tjäna sitt 
syfte:

Vi har upplevt förändringar på många 
plan de senaste 15 åren i Ale kommun. 
Den digitala kompetensen har ökat 
markant hos de allra flesta som arbetar i 
vår verksamhet. Vad som bekymrat oss 
är dock att inga generellt signifikanta 
resultatförbättringar i måluppfyllelse 
har skett med datorernas intåg i skolan.

En till En-projektet har inte kunnat 
ställas i relation till måluppfyllelsen på 
grund av den åldersspridning och den 
korta tid vi varit igång. Däremot har 
skolorna i Ale kommun, jämfört med 
Sverige i övrigt, haft en på papperet hög 
nivå på infrastruktur och utrustning av 
datorer. Den högsta utrustningsnivån 
har, ända fram till En till En-projektets 
start, återfunnits bland högstadiets och 
gymnasiets elever och lärare.
Att vi haft problem med att uppnå ri-
kets snittnivåer vad gäller meritmedel-
värde (genomsnittsvärde för en elevs 

samtliga betyg) och behörighet till 
gymnasiet de senaste 15 åren ger hur 
som helst en fingervisning om att da-
torn och tekniken i sig inte utgör någon 
mirakelkur. Mirakelkuren ligger i att 
använda tekniken rätt!

Vi har heller inte i tillräckligt hög 
grad kunnat se att datorn integrerats i 
undervisningen bland de äldre eleverna, 
ej heller att lärarna, generellt sett, för-
ändrat sitt sätt att undervisa. Totalt sett 
är lärare till de yngre barnen mer benäg-
na att undervisa tematiskt och ämnesö-
vergripande. 

Vi vill inte att eleverna bara ska vara 
konsumenter av kunskap. Vi vet att 
20:e århundradets kunskapskrav inne-
bär att eleverna i högre grad måste bli 
producenter av kunskap, individuellt 
och i samarbete med andra. Detta krä-
ver djupare förståelse, kreativitet och en 
förmåga att kommunicera med hjälp av 
det talade språket och den teknik som 
finns tillgänglig.

Lärare behöver därför lägga upp sin 
undervisning på ett sätt som tränar 
eleven på 21st Century Skills – lika 
mycket som på basfärdigheter och äm-
neskunskaper.

Tillbaka till frågan ”Varför just de allra 
yngsta barnen?” Jo, på grundskolan har 
det visat sig vara alldeles särskilt gynn-



samt för läs- och skrivinlärningen att 
använda datorer i stor grad. Och läs- 
och skrivinlärningen sker ju i de tidi-
gaste åldrarna. Läsförmågan utgör den 
viktigaste framgångsfaktorn för elevers 
lärande genom hela skolsystemet och 
för de allra flesta av skolans ämnen. 
Med datorns hjälp övervinns många 
hinder för inlärning och möjligheterna 
ökar att möta varje elev på rätt nivå.

Lusten att lära och samarbetet mel-
lan elever ökar med datorn som red-
skap. Datorerna har visat sig vara ett 
utmärkt redskap som stöd för barn i 
behov av särskilt stöd och därmed lig-
ger en satsning på de yngre helt i linje 
med vår och andra kommuners tankar 
om det lönsamma med tidiga insat-
ser. Vi talar ofta i Ale om tidiga insatser 
av specialpedagogisk karaktär som en 
av många preventiva åtgärder i arbetet 
med att motverka normbrytande bete-
ende och utanförskap.

I nyhetsbrev nr 8/2010 från Skolverket 
står följande att läsa:
”Medierådets rapport ”Småungar &  
medier” visar att två tredjedelar av 2–5- 
åringarna och nästan alla 5–9-åringarna 
regelbundet använder datorer. I rappor- 
ten konstateras också att ju äldre bar-
nen blir desto mer tar Internet och soci-
ala medier över från tv-tittandet. Dess-
utom har barn till föräldrar under 30 år 

högre digital kompetens. Dessa föräld-
rar tar också för givet att barnen har till-
gång till moderna lärverktyg och Inter-
net i skolan.

– Skolans legitimitet utmanas när 
den skiljer sig för mycket från den värld 
som barnen och föräldrarna lever i, sä-
ger Peter Karlberg, undervisningsråd 
på Skolverket. Han menar att det nu 
handlar om att eleverna ska få hjälp att 
utveckla den digitala kompetens som de 
behöver.”

Vi i Ale kommun menar att den dator-
vana som eleverna, enligt nya läropla-
nen Lgr 11, ska ha då de kommer till 
gymnasiet måste utvecklas långt tidiga-
re. När våra elever kommer till gymna-
siet vill vi att de inte bara har en grund- 
läggande datorvana – den ska vara ut-
vecklad och eleverna ska dessutom med 
hjälp av moderna lärverktyg utvecklat 
både basfärdigheter och 21st Century 
Skills. Hur ska våra skolor annars kun-
na konkurrera som den bästa arenan för 
lärande?

Med stöd av forskning på området, an-
dras erfarenheter och av de erfarenheter 
vi själva gjort i vårt En till En-projekt 
har vi funnit att satsningen i årskurs 
1–3 är en naturlig och logisk väg att gå 
vidare på. Arbetssätt och undervisning-
ens upplägg är i de yngsta åren mer in-



riktat på temaövergripande studier och 
helhetsperspektiv. Under höstterminen 
år 2010 utrustades därför samtliga Ale 
kommuns elever i årskurs 1–3 med var-
sin bärbar dator.

Vår långsiktiga plan är att satsningen på 
En till En ska omfatta hela grundskolan 
senast läsåret 2015/2016. Vi kommer 
därför att behöva anpassa mål och syfte 
för satsningen i förhållande till respek-
tive åldersgrupp.



Syfte med En till En
När vi informerade föräldrar och elever 
inför satsningen på de yngsta skole-
leverna beskrev vi syftet så här:

• Att utnyttja datorns fördelar till  
 stöd för elevers läs- och skrivinlärning
• Att möta den nya tidens krav på 
 kreativitet och entreprenöriellt  
 lärande
• Att söka nya vägar att möta barn i  
 behov av särskilt stöd
• Att ge varje elev möjlighet att hitta  
 sin lärstil
• Att utveckla användandet av nätet  
 som informationskälla och pedago- 
 giskt verktyg
• Att arbeta med värdegrundsfrågor  
 kopplade till Internetanvändning 
 redan i tidig ålder
• Att flytta fokus från att se skolan  
 som byggnad till att se skolan som  
 verksamhet

Det finns givetvis fler syften.

Likvärdig skola är en bärande idé med 
En till En. Kanske inte så mycket för 
att se till att alla barn har tillgång till 
en dator i hemmet – det har ju nästan 
alla i dag. ”First digital divide” – klyf-
tan mellan dem som har och dem som 
inte har tillgång till dator – försvann 
ju till stora delar redan i samband med 
hemdatorreformen. 

Det som skolan har ett ansvar för är 
däremot att se till att alla har tillgång till 
kunskapen om hur datorn och modern 
teknik kan användas som lärverktyg.

Så är det inte i dag. Den klyftan –”Se-
cond digital divide”– tror vi att skolan 
bör ta ett särskilt ansvar för att få bort.



Vilka effekter kan vi se?
Vi har ännu inga vetenskapliga studier 
som belyser vårt En till En-projekt i 
Ale. Ett samarbete med Göteborgs uni-
versitet pågår sedan slutet av 2010 i det 
avseendet. Vi hoppas att det resulterar 
i att projektet beforskas ur flera olika 
perspektiv.

De erfarenheter och uttalanden som vi 
däremot kan delge er i den här uppsat-
sen är bland annat uttalanden från för-
äldrar, elever och lärare. Informations-
enheten på kommunstyrelsen lät en av 
sina medarbetare besöka tre av de del-
tagande skolorna under några veckor i 
början av 2011. Sju lärare som arbetar i 
årskurs 1–3 har svarat på frågorna.

Blir undervisningen mer individan-
passad nu, och i så fall på vilket sätt?
– Det är lättare att individanpassa ar-
betsuppgifterna med datorn. Använ-
dandet av fler program i datorn än 
tidigare möjliggör så att individan-
passningen blir mer varierad. Läs- och 
skrivhjälpmedel så som Vital och Talan-
de Tangenta blir lättare att använda på 
daglig basis. 

Vilka förändringar har du märkt 
hos eleverna när det gäller läs- och 
skrivinlärningen?
– Större skrivlust. Skrivandet har ökat i 
mängd och texterna blir mer innehålls-
rika. Även de yngsta eleverna har upp-
täckt stavningen och de tycker det är 
roligt och spännande att lära sig stava 
redan i årskurs 1. Det har blivit lätt-
tare att få de äldre eleverna att rätta i 
sin text. De upptäcker också själva när 
de skrivit eller stavat fel, mer än när 
de skriver för hand. Läsningen blir en 
självklar del för att klara av att spara i 
sin mapp, utföra kommando i Word 
och att hitta till den sida man vill läsa 
på Internet. Fler barn väljer att skriva 
mer när de får göra sina egna val.

Märker du någon speciell förändring 
hos eleverna som är i behov av sär-
skilt stöd?
– De tycker det är roligare, och de kan 
koncentrera sig på sin uppgift bättre. I 
och med att det är lätt att gå in och re-
digera texten kan elever med läs- och 
skrivsvårigheter producera text från sin 
egen fantasi eller kunskaper. De kan 
presentera vad de gjort för sina klass-
kamrater och känna stolthet. För barn 
som har svårt att forma bokstäver rätt, 
snyggt och läsligt, är det skönt att an-
vända datorn där alla bokstäverna blir 
fina och läsliga. Med särskilda program 



som till exempel Lexia, Talande Tang-
enta och Vital kan de få mer stöd och 
hjälp för att träna vissa behovsområden.

Påverkas din roll som lärare i klass-
rummet när eleverna har en egen 
dator?
– Min lärarroll har förändrats. Jag har 
inte alla svar och lösningar utan mycket 
lär vi tillsammans och i nära samspel. 
Datorn får en social funktion när man 
hjälps åt och kan lära andra. Våra kun-
skaper är så olika, vi har olika förmågor 
och styrkor. Många blir väldigt själv-
gående när de jobbar med datorn så 
det blir mer tid att lägga på elever som 
behöver lite mer stöd. De hjälper var-
andra mycket. Arbetet blir mer lust-
fyllt och spännande med datorn som 
arbetsredskap. Det blir mycket mer 
genomgångar via datorn och projek-
torn, filmvisningar och redovisningar. 
Möjligheterna att variera arbetssätt har 
mångfaldigats.

Märker du av någon förändring i 
klassrumssituationen och det sociala 
samspelet mellan eleverna?
– Det sociala samspelet mellan eleverna 
har blivit bättre sedan datorerna kom-
mit in i klassrummet. Det blir mindre 
spring och mer fokusering. De hjälper 
varandra mer naturligt och med glädje 
och stolthet. De lär av varandra, den 
som inte är så bra på att läsa eller räkna 
får också en chans att glänsa. Det har 
blivit väldigt viktigt för dem att alla ska 
vara med och de är snabba på att hjälpa 
varandra. Det blir mer spontant sam-
arbete. Klassrummet blir mer i dialog-
form och elever kan arbeta med olika 
saker samtidigt.

Hur stor del av dagen används 
datorerna?
– I dagsläget används datorerna allt 
mellan 30 minuter och upp till halva 
skoldagen, men överlag förväntas bar-
nen att öka på användandet efter hand.



Fler uttalanden som  
vår ”utsände” dokumenterat

En farmors berättelse:
– Mina två barnbarn, åtta respektive 
nio år gamla, var så otroligt stolta och 
visade mig allt de hade lärt sig att göra 
på sina små bärbara datorer. Jag som 
farmor tycker att detta är fantastiskt, 
att mina barnbarn får den här möjlig-
heten. Tänk vad de kommer att kunna 
mycket inför framtiden när de ska ut i 
yrkeslivet!

En förälders berättelse  
– ett telefonsamtal från Sverige:
Morfar: – När ni flyttar hem igen till 
Ale kommun kommer mitt lilla barn-
barn att få en egen bärbar dator när hon 
börjar skolan.

Mamman: – Nej, det är inte möjligt, 
du måste ha missuppfattat.

Men han hade inte missuppfattat, 
utan det var så att vår lilla sjuåring fick 
en egen bärbar dator när hon började i 
skolan. Det är så fantastiskt, man kan 
knappt tro att det är sant.

Lärare årskurs 2:
– När en del elever tidigare bara kunde 
koncentrera sig fem–sex minuter innan 
de tröttnade kan de nu skriva upp till 
tre–fyra gånger längre. Jag har ibland 
svårt att få dem att sluta skriva när ras-
ten börjar. Det hände inte förut.

Lärare i årskurs 1–2:
– Många barn, speciellt pojkar, har mo-
toriska svårigheter i den åldern. De slip-
per ägna all kraft åt att forma bokstäver, 
vända p:n och b:n åt rätt håll och slip-
per få kramp i fingrarna. De kan äntli-
gen få lägga energi på innehållet i berät-
telserna de skriver.

Sagt av elev till lärare:
– Jag ska åka till fjällen på skidsemes-
ter men jag vet inte om jag vill göra det 
utan min dator.

Läraren svarade att du får ju ta med 
datorn på lovet och jobba vidare med 
skolarbetet i fjällen när du får tid. Varpå 
eleven blir strålande glad!



Listan på fördelar i projektet kan 
göras lång
• Vi ser att det på skolorna blir lättare  
 än förut att ge stöd inom ramen för  
 klassen. Elever slipper gå iväg på  
 specialundervisning och känner sig 
 inte ”utpekade” som de kunde göra  
 tidigare om de utrustats med en  
 dator enbart som kompensatoriskt  
 hjälpmedel. Det här och mycket av  
 det som beskrivits ovan leder till fär- 
 re misslyckanden och bättre själv- 
 förtroende hos våra elever.

• Lärare och elever prisar samstäm- 
 migt de obegränsade möjligheter till  
 omvärldsbevakning som Internet- 
 uppkopplingen möjliggör. Att di- 
 rekt på måndag morgon kunna  
 diskutera och ta del till exempel av  
 vad som hänt i Japan under freda- 
 gen innan stillar många barns oro  
 och ger dem svar på en massa frågor  
 som annars kanske hade skjutits på  
 framtiden eller bara berörts på ytan.

• Några lärare beskriver att de upple-
 ver att könsmönster mellan pojkar  
 och flickor förändrats i positiv  
 riktning. De ”tysta flickorna” får  
 mer utrymme och de ”stökiga poj- 
 karna” kan hitta nya positiva roller.



Svårigheter  
och framgångsfaktorer
Finns det inga problem? Jodå, vi har 
haft problem. Mest har det handlat om 
svårigheter att i tid hinna bygga ut in-
frastruktur (trådlösa system) och långa 
leveranstider. Äldre elever som inte om-
fattas av satsningen har inte varit så för-
stående och positiva, vilket är förståe-
ligt. Rent finansiellt har vår väg kantats 

av svåra ställningstaganden och priori-
teringar som krävt mycket energi och 
arbetstid. Att vara först kan vara belö-
nande på många sätt men innebär också 
att man utsätter sig för risken att göra 
misstag. Vi låter problembeskrivningen 
stanna där.

Våra framgångsfaktorer
Skulle vi drista oss till att ange tre fram-
gångsfaktorer så väljer vi dessa:

1 Se till att skapa en bred politisk  
 enighet.
 I Ale finns en bred politisk enighet 
 kring projektet. Det skapar en trygg- 
 het och en tydlighet för alla inblan- 
 dade som jobbar med uppdraget.

2 Enas kring långsiktig strategi  
 och ekonomisk plan.
 I Ale har en tioårig ekonomisk plan  
 tagits fram. Den inkluderar inte bara  
 datorer utan även kringutrustning, 
 kostnader för support, utbildning 
 och säkerhetsåtgärder. Det ger också  
 arbetsro.

3 Sträva efter stort delägarskap.
 Vi har från början involverat många  
 människor för att undvika att pro- 
 jektet står och faller med ”eldsjälar”.  
 Vi inser vikten av partnerskap, både  
 inom och utanför vår egen kommun.



Slutord
I Norden är vi i Ale så här långt en-
samma om att gå ”all in” med En till 
En-satsning för skolans yngsta barn. 
I Portugal, som vi besökte i mars i år, 
har man utrustat samtliga elever i hela 
grundskolan med laptops. Där ser man 
satsningen som en katalysator för social 
och ekonomisk förändring. Det kallas 
Magellan-projektet och har varit en stor 
inspiration för oss i Ale kommun.

Länder som Argentina, Brasilien, Vene-
zuela, Uruguay har kommit långt inom 
området En till En, alla med satsningar 
på nationell nivå initierade av landets 
regeringar, liksom Makedonien, Turkiet 
och Nigeria. I utvecklingsländerna och 
tredje världen finns flera goda exempel 
på liknande satsningar som omfattar 
små barn.

Ale kommun må gå motströms på hem-
maplan men är i gott sällskap på det in-
ternationella planet.



Litteraturhänvisningar
Arne Trageton
Att skriva sig till läsning, Liber 2003

Ulla Föhrer/Eva Magnusson
Läsa och skriva fast man inte kan, Stu-
dentlitteratur 2003

Om Ales En till En-projekt
Sofia Pettersson
En mirakelkur som barnen klarar med 
bravur. Kandidatuppsats, Göteborgs 
universitet, Institutionen för journalis-
tik och masskommunikation 2011

Länktips
21st Century Skills
• Partnership for 21st Century Skills – 
http://www.p21.org
• Ruben R. Puentedura’s Weblog – 
http://www.hippasus.com/rrpweblog/

Magellan-projektet i Portugal
• http://en.wikibooks.org/wiki/
One-to-One_Laptop_Schools/Portugal
• http://www.microsoft.
com/downloads/en/details.
aspx?FamilyID=87ebb1f4-e331-4641-
b2d5-e738b13a9bcc



Fotografier
Bilden på förstasidan är från Surtesko-
lan i Ale kommun. Resten av fotogra-
fierna är tagna på Älvängenskolan, Ale 
kommun.



Ale kommun, 449 80 Alafors
0303 33 00 00 • www.ale.se
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