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Abstrakt 
 
I denna text utvecklas kunskaper om uppstarten och implementeringen av En till En undervisning. 
Frågor som ställts är hur En till En undervisning påverkar arbetet i olika skolämnen och vad det är 
för kunskaper lärare behöver ha för En till En undervisning, samt vad skolledaren har för roll vid 
implementeringen av densamma. Det saknas omfattande forskning kring implementeringen av En 
till En undervisning trots att metoden sprider sig skyndsamt nationellt och internationellt. 
Utmaningen för lärarna och skolledarna blir att planera och organisera sin verksamhet utifrån 
skolans förutsättningar och vision. Fokus i undersökningen ligger på att få kunskap om hur detta 
kan göras på bästa sätt. Studien genomfördes med så kallad triangulering som innefattar olika 
undersökningsmetoder. Grundskoleelever i årskurs åtta och nio fick svara på en enkätundersökning. 
Före detta elever intervjuades samt lärare som undervisar i årskurs sex till nio. Lärarlagsobservation 
genomfördes och jag har där använt mig av en utvärdering av ett tidigare genomfört En till En 
projekt på den studerade skolan. Undersökningsmetoden är både kvalitativ och har ett kvantitativt 
inslag. Resultatet visar att den avgörande faktorn för en lyckosam start vid En till En undervisning 
är att skolledningen initierar och leder detta arbete samt ger lärarna inspiration och förutsättningar. 
Lärarna är generellt positiva till förändring och kan se fördelar med tekniken och den nya metoden, 
men de efterfrågar utbildning och gemensam planeringstid. Studien visar hur lärarna förhåller sig 
till ett förändrat arbetssätt och ventilerar om man kan genomföra En till En undervisning med 
variation eller om alla måste göra på samma vis.  

Nyckelord: digitala medier, digitala projekt, inlärning, lärandeformer, sociala medier, triangulering, 
ämnesövergripande,  
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Inledning 
En till En undervisning innebär att elever och lärare får var sin dator. Tanken är att elever med detta 
digitala tekniska hjälpmedel ska öka sin multimodalitet och den konceptuella undervisningen. Den 
konceptuella undervisningen kan förklaras som en idéskapande undervisning och som elever ska 
vidareutveckla med hjälp av olika medier och den digitala tekniken samt öppna upp för mer 
fördjupat lärande, livslångt lärande. Som många andra begrepp är detta ett av många. Vidare tas 
andra begrepp upp som Learning by doing, Problembaserad undervisning och Uppdragsbaserat 
lärande (casemetodik) vilket betyder i stort samma sak. Gemensamma nämnare för dessa 
undervisningsformer är att eleverna själv skapar sin kunskap och lär sig genom att sätta fakta i sitt 
sammanhang, men också genom aktiva handlingar och reflektion, dvs. att lärande sker genom att 
teoriinläsning sätts i handling och kontext. 
 
Undersökningen ska också leda till att klargöra vad för sorts kunskaper lärarna behöver ha för en 
sådan undervisningsform. Jag vill tränga ner i djupet för att öka förståelsen om den nya metodiken 
och undersöka vilka olika variationer av processer, uppfattningar och hur lärarna kan strukturera 
undervisningen. 
 
Jag tar min utgångspunkt ur en redan genomförd uppdragsbaserad undervisning som gick av stapeln 
i december 2012. Under detta arbete var eleverna indelade i grupper (familjer), sex elever per 
grupp. Eleverna som deltog i arbetet gick i årskurs7-9. Under två veckor fick eleverna olika 
uppdrag varje dag. Exempel på uppdrag kunde vara att eleverna fick undersöka vad det kostar att 
byta ut låsen på alla hemmets ytterdörrar därför att någon familjemedlem tappat nycklarna. De 
skulle då göra uträkningar på olika alternativ som finns på marknaden. Vidare fick eleverna uppdrag 
att designa ett eget nyckelskåp till familjen varpå eleverna skulle göra en teknisk ritning till den 
lokala snickaren för tillverkning. Utvärdering visar att detta första försök till uppdragsbaserad 
undervisning, (utvärderingen är opublicerad) är att elever och lärare har vissa gemensamma 
synpunkter men att det även skiljer sig åt. 
 
De gemensamma åsikterna rörde sig om att elever och lärare tyckte att byte av olika typer av 
gruppkonstellationer, såsom att placera strulpellar/glidare ihop så de inte kan åka snålskjuts på 
ambitiösa elever, samt placera ambitiösa elever ihop för att se hur långt de då kan komma. Utnyttja 
varandras kunskaper bättre, ha Tjej-/killgrupper. 
Dessutom ha fastare tidsramar för dagarna, raster etc. Lärarna och eleverna kan också tänka sig 
använda lärarna mer som handledare och ha fler handledningsmöten med grupperna. Bättre 
kommunikation inom grupperna, kortare dagar och gruppfeedback på varandra. Uppgifterna anses 
behöver individualiseras lärare frågar sig dock hur? Eleverna efterfrågade extra uppgifter. 
 
Lärarna hade åsikter om att inte ha för stora grupper, fyra gruppmedlemmar kunde vara lagom samt 
att en vecka kunde vara lagom vid större schemabrytande arbeten. Vid uppstarten föreslog lärarna 
att ha någon slags introduktion inför grupparbete, ansvar etc. samt någon gruppövning (“lära-känna-
övning”) Lärarna visar att de hade en del betänkligheter gällande ”spelandet” och utryckte att 
somliga elever är duktiga på att dölja och byta sida på datorn så fort en lärare kommer i närheten. 
 Det går alldeles för mycket tid förlorat på detta ”spelande”. 
Lärarna ser i framtida projekt att vilja ha mer problemlösande och kreativa utmaningar med fokus 
på förmågor i uppdragen, skapa grupplärande situationer och inte grupparbete. 
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Efterforskning ämnar ge svar på om det behövs ett nytt slags samarbete kring elevuppdrag och 
bedömning, och hur ett sådant arbetssätt kan organiseras och eventuellt effektiviseras.  
Synpunkterna är olika beträffande vad som är effektvitet gällande undervisning och lärande. 
Undersökningen har därför en effektivitetslinje, dvs. lärarna svarar på vad de tycker är effektivt i 
samband med den digitala tekniken. Studien besvarar också hur man kan använda digitala medier 
och om lärarna kan se detta som något mervärde för undervisning och lärande. Vidare diskuteras 
skolledarens roll som pedagogisk ledare gällande implementeringen av En till En.  
 
I och med den nya läroplanen, Lgr 11, har riksdag och regering i Sverige beslutat att alla elever i 
grundskolan ska lära sig likvärdig kunskap samt bedömas likvärdigt. Detta innebär att skolan 
lämnar en läroplan som bygger på lokala kursplaner till en läroplan som är nationellt uppbyggd. Det 
tas bl.a. i Lgr 11 upp att elever på olika vis ska undervisas och läras om digitala och sociala1 medier, 
där mina frågor i denna undersökning härleds utifrån denna nya läroplan. 
 
Arbetslivet ställer allt högre krav på breda kompetenser som t.ex. samarbetsförmåga, 
ansvarstagande, analytiskt sinnelag, självständighet och social kompetens. Denna syn på kunskap 
och kompetens påverkar synen på skolans uppdrag. Skolans målrelaterade och resultatinriktade 
styrsystem i Lgr 11 ställer nya krav på elever och lärare. Det är också så att i takt med 
nedskärningar har skolan rationaliserats genom t.ex. nivågrupperingar, självstudier och större 
undervisningsgrupper. Vidare har de för skolan viktiga sociala- och värdegrundsfrågor i mångt och 
mycket prioriterats bort i samband med nya nedskärningar och det ökade inslaget av självstudier. 
 
Eftersom skolan ingår i ett mångkulturellt och pluralistiskt samhälle där sprickorna i värdegrunden 
blir synliga, kommer också samhällsutvecklingen att påverka och utmana våra attityder och 
värderingar. Studier av värderingsförändringar pekar på en ökad individualism på bekostnad av 
mera kollektivistiska attityder.  
 
         Skolan måste ges möjlighet samt har skyldighet att diskutera dessa ställningstaganden.  
         Den privata sfären ges företräde framför den offentliga. En viktig fråga i detta perspektiv 
         blir hur individer och minoriteter kan skydda sig mot kollektiva beslut. 
         (Zackari & Modigh, 2002, s.30) 
 
Läroplanskommittén fokuserade på individens rätt att påverka sin egen situation och utforma sin 
egen utbildning med motiveringen att samhället ställer ökade krav på att individen själv ska kunna 
välja mellan olika alternativ. Allt mer individualiserade värderingar uppmuntras i skolans arbete där 
skolan mer och mer eftersträvar att eleverna ska ta eget ansvar för sina studier. En ökad 
individualisering kan försvåra arbetet med att skapa relationer och därmed förutsättningar för 
samtal, som det uttrycks av (Zackari och Modigh, 2002) 
 
         Värdegrundsarbetet som en pedagogisk fråga som behöver utarbetas långsiktigt, det är en  
         process som kräver tid för reflexion och pedagogiska diskussioner. (ibid. s.48) 
 
Risken finns annars att lärarna och eleverna arbetar ensamma utan kontakt sinsemellan.  
Detta är frågor som är mycket centrala när det gäller sociala- och digitala medier, eftersom det 
förutsätts att elever och lärare använder dessa medier på olika vis. Det finns elever, men även lärare, 
som vill ställa sig utanför samhörigheten och användandet av sociala medier. På vilket sätt, om 
något, kan skolan komma runt denna problematik utan att ta ifrån dessa grupper sin rätt att välja? 
 
                                                 

1 Sociala medier är ett samlingsbegrepp för många olika webbplatser och tjänster på Internet, men kan beskrivas som 
mötesplatser där användarna kan bygga upp sitt eget innehåll, skapa kontakter och bilda nätverk med andra. 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kollakallan/sociala_medier/fakta/fakta-1.151882 
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Skolan speglas i sin verksamhet via de vuxna som arbetar där, i samhällets existerande normer, 
varvid värderingar och maktförhållanden bidrar till normgivningen. Därför är frågan om värderingar 
och normer, både skolan som samhället, central i arbetet med digitala medier, att frågeställningen 
inte kan exkludera de sociala medierna. 
 
Det teoretiska perspektivet på yrkesetiska värden skapas kollegialt och i gemenskap och det visar 
sig att den professionella identitetsutvecklingen i stor utsträckning påverkas av det sammanhang där 
läraren är verksam. Om detta skriver S Hartman och S Irisdotter Aldenmyr (2009) i sin forskning 
om Yrkesetiska principer för lärare, där det beskrivs att lärargruppen har setts som en och samma. 
Hartman och Irisdotter Aldemyr vill visa att olika lärare helt enkelt har olika utbildningsmiljöer dvs. 
respektive lärarhögskola och nuvarande arbetsplats, och att detta måste beaktas som viktig kunskap 
när man diskuterar lärares yrkesetik. Detta är också signifikant när implementering av En till En 
undervisning ska genomföras. 
 
I studien används pedagogiska och didaktiska teorier för att skapa klarhet i problematiken kring 
lärandeformer. Studien refererar till skilda forskare och studier. Jag har använt mig av generella 
teorier om lärande och denna uppsats belyser lärande generellt. Eftersom En till En undervisning 
inte är en ny pedagogik utan en annan form av metod, måste de generella grunder för lärande 
appliceras på de villkor som råder för En till En undervisning. Förväntningar på både elever och 
lärare är föränderliga och därför är det bra att ha olika teorier att falla tillbaka på. 
 

Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att utveckla kunskap om uppstart och implementering av En till En 
undervisning. 
 
På vilket sätt påverkar arbetet med En till En undervisning skolämnena? 
Vilka kunskaper behöver lärare för En till En undervisning? 
Vad är skolledarnas roll vid implementering av denna metod? 
 

Litteraturbakgrund/Teorier 
Pedagogiska och didaktiska teorier 
Lärare  
Undervisning sker inte i slutna rum utan förutsätter omvärlden vi lever i, det kan vara förmågor, 
färdigheter, förhoppningar, förväntningar, önskningar, rädslor och erfarenheter sedda ur ekonomiska 
och politiska samhälleliga perspektiv. Det kan också vara händelser som är bundna och påverkade 
av individuella personers sociala- etniska- och utbildningsbakgrund. 
 
Lindström och Pennlert (2006) menar att det är viktigt att lärare ska använda och känna till olika 
metoder så som exempelvis förklarande, problembaserade och gestaltande metoder. Genom att ha 
en uppsjö av olika alternativa metoder kan lärare nå fler elever. Det finns olika sätt att iscensätta 
undervisningen och det finns olika mönster för detta, exempel kan vara museibesök, olika slags 
workshops, att undervisningsinnehållet görs likt en industriell process, att forska och dramatisera 
innehållet. Frågan är alltså hur läraren iscensätter innehållet för att nå eleverna på bästa sätt. 
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Motivation 
Saker som intresserar en, är lättare att rikta uppmärksamhet mot. Brist på uppmärksamhet leder till 
kommunikationssvårigheter och då blir dialogerna intetsägande. Motivationen hänger starkt ihop 
med uppmärksamheten. Egen motivation (Imsen, 2005) är en av många motivationsteorier som 
bygger på hur vi föreställer oss hur vi kan förväntas klara saker, och om vi uppnår ett gott resultat 
kan detta upplevas som belöning eller förstärkning. Uppmärksamhetsvariabeln är en av många 
variabler som ingår i kognitiv teoribildning2 i dagens inlärningsprocesser, där allt ska ske snabbt 
och hela tiden. Detta i sin tur påverkas av våra sinnestillstånd. Sinnena är starkt förankrade till 
minnet, semantiska minnet3, och vi kan därför fundera på hur vi lägger upp vårt ämnesinnehåll så 
att alla sinnena på något sätt blir påkopplade och omkodade till språk eller bilder, så att elever får 
förståelse för helheten. Variation i verksamheten är viktigt men även tid för stoffet att sjunka in. 
 
Drivet, den så kallade motivationen, var ett begrepp Jean Piaget (Imsen, 2006) använde vid 
inlärning. Teorin lägger stor vikt vid den självständiga viljan och förmågan att styra sin utveckling. 
Motivationen ligger i huruvida vi klarar av uppgifter och förväntningarna kring dessa. Jean Piaget 
hävdade att det är ackommodation4 som är själva läroprocessen, dvs. när gamla scheman för 
inlärning är otillräckliga utvidgas lärandet och omkonstrueras så att de bättre passar till nya 
situationer. 
 
I Tänk om manifestet5 (2011) refereras det bland annat till D. Pink, (2009) som beskriver i sin bok 
Drive att självständighet, feedback och meningsfullhet är centrala faktorer vid motivation. 
 
Perspektiv på lärande 
Det diskuteras i Lindström och Pennlert (2006) om hur rutiner i undervisningen fungerar som något 
att vila på. Med detta menas att elever lär sig dessa rutiner och känner sig trygga. Om rutinen finns 
utan engagemang från undervisande lärare tappar eleven intresset för undervisningen. Rutiner är en 
automatisering som medför fördelar, där lärare och elever snabbt kan göra sig en uppfattning av 
relevanta slag, och vidare snabbt kan se var i systemet eller processen de befinner sig. Det är 
exempelvis lättare när läraren hamnar i en oförutsedd händelse, att de snabbt kan fånga upp trådar 
för att leda vidare på ett strukturerat arbetssätt. I undervisningen ska man försöka lyfta blicken, våga 
göra nya saker. Vidare är intresset också mycket start kopplat till motivation. 
 
Pedagogiska teorier 
Gunn Imsen (2005) beskriver olika syn på lärandet utifrån pedagogiska teorier. Den behavioristiska 
synen på lärandet grundade sin forskning på det som kunde mätas, räknas, observeras och menade 
att människan är styrd utifrån. Teorin hade empiriska ideal vilka var hämtade från filosofer som 
Aristoteles, Locke och Hume. Denna teori utvecklades i USA under 1900-talets första hälft. Den 
behavioristiska synen på lärandet anser att människan lär och reagerar med hjälp av stimuli i sin 
miljö och ser människan som en mekanisk maskin som reagerar på sådan yttre påverkan. 
 

                                                 
2  Kognitiv psykologi, är den del av psykologin som studerar hur människor behandlar information. Studiet inbegriper tre 

huvudkategorier av kognitiva processer: hur informationen inhämtas, hur den bearbetas och hur den används eller utnyttjas. Ne 
2013-10-06, 23.12 

 
3    Semantiskt minne, minne för generell kunskap inklusive språklig kunskap, t.ex. "Paris är Frankrikes huvudstad" Ne 2013-10-06 

23.21 Det semantiska minnet är nära förknippat med inlärning.  Här hanteras även relationer mellan begrepp som till exempel att 
varmt är motsats till kallt. Man kan även föreställa sig att det semantiska minnet är ett begreppsnätverk. 

 
4     Ackommodation, anpassning till ändrade förhållanden. Ne 2013-10-06, 23.26 
 
5     TÄNK OM grundades 2009 som ett samarbete mellan Apple och Rektorsakademin. www.tankom.se 
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Med hjälp av en behavioristisk syn på stimulus och respons kan bland annat visas att straff och 
belöning är ett effektivt system för inlärning. Genom rätt påverkan och stimuli kan vem som helst 
lära sig vad som helst. Behavioristerna resonerar också kring yttre motivation, och menar att 
belöningen inte ligger i lärprocesser utan införs utifrån. Belöning och bestraffning är ett naturligt 
inslag i denna teori. Det poängterades dock att bestraffning och beröm måste vara uppriktig och 
äkta. 
 
Inom den konstruktivistiska synen på lärandet hävdas det att människan faktiskt kan tänka, lösa sina 
problem och också minnas. Här understryks att inlärning är något aktivt och subjektivt som handlar 
om hur vi ordnar eller sorterar vår kunskap och befattar oss med kunskap som kan omsättas till 
symboler, bilder, språk, begrepp och abstraktioner. Mening och sammanhang i tillvaron är det som 
människan strävar efter. Den konstruktivistiska synen på lärande menar att kunskap inte finns där 
ute, utan finns inom oss. Den franska psykologen Jean Piaget menar att all stimuli silas eller tolkas 
genom våra erfarenheter. 
 
Det var Jean Piaget (Imsen, 2006) som beskriver begreppet inlärning som ett tillstånd för yttre 
påverkan, att utveckling och inlärning förutsätter förståelse. Jean Piaget beskriver ålderstypiska 
normer för kunskapsstrukturer, och menade att det sker inlärning på det inre planet, representation6, 
men det sker även en interaktionsprocess då barnet gör och lär både på ett yttre och inre plan, ett 
tillstånd för yttre påverkan, att utveckling och inlärning förutsätter förståelse. Inom didaktik 
diskuteras också om färdigheter och kunskaper bygger på att eleven utvecklar förståelse. 
 
Ur ett sociokulturellt synsätt på lärandet var Lev Vygotskij (Imsen, 2005) den främste teoretikern 
och lade stor vikt vid att lärandet sker i sociala sammanhang, han var en av de första som erkände 
kulturens och miljöns betydelse för inlärningsprocesser. Hänsyn tas till både kunskap och lärande ur 
ett kulturellt och språkmässigt sammanhang och till den gemenskap eleven befinner sig i. Även den 
amerikanska läraren John Dewey skrev 
 
         Man lär inte genom att påverkas av yttre stimulering utan genom att göra saker och samla  
         erfarenheter av det man gjort. (Dewey i Imsen 2010, s. 49) 

 
Lev Vygotskij menade i sin tur att det fanns tre saker som var centrala, den sociala uppväxten, 
levnadsmiljön dvs. det mentala och tekniska redskap för att få ett bättre liv, och krafterna som ligger 
i att vi hjälps åt och samarbetar. Lev Vygotskij fann att undervisningen skulle vara lite svårare än 
vad eleven egentligen behärskade och skiljer på spontana begrepp, sådant som elever lär sig på egen 
hand i livet, vetenskapliga begrepp och skolämnena. I socialpsykologiska teorier vill man göra 
gällande att människor är sociala varelser och kan skärskådas i interaktion med varandra. Basen 
eller zonen i kunskapssynen utgör med detta tankesätt miljön, känslor, färdigheter och samspelet 
mellan människor. Lev Vygotskij menar att det är i denna zon som utveckling sker. 
 
John M Steinberg (2001) menar att vad som krävs av en effektiv lärare är att läraren måste anta sin 
roll och våga vara auktoritär, se fördelar och vara entusiastisk. Läraren ska vara modell för gruppen, 
hålla tider, överenskommelser, visa respekt och omtänksamhet. Han eller hon ska också integrera 
ord och kropp så att de säger samma sak, använda kroppen för att fånga uppmärksamhet, övertyga, 
och uppvisa säkerhet. Ge uppmuntran och visa uppskattning, förstå att alla i gruppen behöver detta 
för att känna sig accepterade i gruppen, samt vara aktivt lyssnande, respektera andras idéer, vara 
flexibel och anpassningsbar, bygga positiv stämning och trygg atmosfär. Vidare ska läraren vara rak 

                                                 
6  Man skiljer ofta mellan yttre och inre (mentala) representationer. En karta är en yttre representation för ett område liksom ett 

skrivet eller uttalat ord för en betydelse. Som inre representation räknas ofta föreställningar och minnen. Aspekter på inre 
representationer studeras inom kognitionsforskningen. Ne 2013-10-06. 23.37 
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och tala i klarspråk, ge tydliga instruktioner, även om förväntningar och beteenden. Använda rösten 
för att fånga uppmärksamhet. Läraren ska hjälpa gruppen att hjälpa sig själv, ställa klargörande 
frågor, som tvingar till eftertanke. Finna egna lösningar, skapa lojalitet mot uppsatta beslut och mål. 
Läraren ska fungera som handledare, utredare, katalysator, medlare, värderare, skapare, 
materialkonstruktör, informatör, kunna skapa en trygg, uppmuntrande, positiv, konstruktiv, avspänd 
stämning, få elever att komma till tals och på så vis utveckla idéer. 
 
Barbara Prashnig (1996) skriver att framgång i lärande är att acceptera sina starka och svaga sidor 
och att lära känna sin inlärningsstil. Det är genom sina starka sidor lärande sker. Forskning har 
bedrivits som styrker teorin om att alla kan lära vilket ämne som helst bara 
 
        instruktionsmetoderna som används stämmer överens med deras individuella inlärningspreferenser.  
        När den mänskliga mångfalden tas med i beräkningen och respekteras i inlärningsprocessen. 
        (Prashnig 1996,  s. 31) 
 
Peter Gärdenfors, som är kognitionsforskare7, tänker att vi kan skapa fler minnesspår då vi utsätts 
för multimodalt lärande (i Tänk om manifestet, 2011). Teorier som stödjer och inspirerar ”Tänk om 
manifestet” är Blooms taxonomi, som presenterades 1956. Det är en modell för att kategorisera 
olika dimensioner av kunskap och lärandetillfällen. 
 
George Siemens har utvecklat en teori om konnektivismen och menar att när samhället är uppkopplat, 
då ”bor” kunskapen i nätverket. De nätverk där människor för samtal blir en kunskapsbank eller ett 
lärandetillfälle, (i Tänk om manifestet 2011). Uppgiften för skolan blir att hitta rätt nätverk och 
möjligheter för elever, vilket då leder till att elever fortsätter sitt lärande efter skolan. Detta kan 
förberedas genom att låta elever arbeta med publika sociala nätverk, genom vilka det då uppnås fördelar 
som att ta del av andras spetskompetenser i skeendet och att upprätta kontakter för ett livslångt lärande. 
 
Kursplanen 
Läroplanen Lpo 94/98 beskriver kunskaper i termer av fakta, färdighet, förtrogenhet och förståelse. 
Där sägs det att barn behöver alla dessa termer för olika former av kunskap, att de samspelar med 
varandra och att de ska balanseras och bli till en enhet.  
 
Göran Svanelid (2011) skriver i en artikel, Pedagogiska magasinet att han efter en genomgång av 
grundskolans samtliga kursplaner kan se en struktur som kan förenkla kommunikationen för alla 
inblandade i skolan. 
 
Strukturen utgår från förmågor, dessa står beskrivna i skolplanens långsiktiga mål under rubriken 
syftet. Vidare återkommer förmågorna fast de uttrycks i respektive ämnes kunskapskrav.  
Förmågorna står också beskrivna i det centrala innehållet. I läroplanen Lgr 11, finns 71 mål som 
elever ska arbeta mot. I jämförelse med Lpo 94, som hade 500 strävansmål. Den nya kursplanen blir 
nu mer lätthanterlig och förmågorna blir därmed synligare. När det identifierats vilka förmågor som 
ska utvecklas i undervisningen ser lärarna samtidigt vad som ska bedömas. 
 
 

                                                 
7
 Kognitionsvetenskap - kognitionsforskning, vetenskapen om hur information representeras och bearbetas i naturliga system, i  

synnerhet den mänskliga hjärnan. Ett övergripande mål är att förstå de kognitiva processernas natur och hur de kodas i hjärnan samt 
att kunna simulera detta med hjälp av datorer. Ett av två konkurrerande synsätt ser kognition som symbolhantering. All information 
antas representeras i hjärnan i en symbolisk kod som behandlas enligt ett system av regler. En nyare skola anser att informationen i 
hjärnan representeras distribuerat, dvs. fördelad över olika områden. En central typ av modeller inom denna tradition är s.k. 
konnektionistiska system, vilka kan simuleras i datorer som s.k. neuronnät, för att efterbilda t.ex. minnesprocesser. Ne 2013-10-06, 
23.40  
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Enligt Svanelid är de viktigaste förmågorna 
 

� Kommunikativ förmåga 
� Analysförmåga 
� Meta kognitiv förmåga 
� Förmåga att hantera information 
� Begreppslig förmåga 

 
Svanelid (2011) väljer att kalla dessa The Big 5, och rangordnar dem efter de långsiktiga målen och 
kunskapskraven. The Big 5 förekommer olika i de olika ämnesplanerna, där de tre högst rankade 
förmågorna finns med i cirka 80 procent av de långsiktiga målen, samt i kunskapskraven enligt 
artikeln. Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att det finns fem klart dominerande förmågor som 
ska tränas i skolan och fokus ska ligga på dessa när planering, bedömning och lokala pedagogiska 
planeringar ska göras samt vid utvecklingssamtal. Dessa The Big 5 ska gå som en röd tråd i 
elevernas kunskapsutveckling under hela grundskolan. 
 
Ämnesövergripande kunskapsmål och bedömning  
Här följer två exempel på kunskapsmål som är ämnesspecifika förmågor, vilka lärare kan samlas 
kring och göra sambedömningar av när eleven ska ges möjligheter att utveckla förmågan att; 
 

� ”analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska 
sammanhang”  

� ”analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp”  

Undervisning i olika ämnen integreras ämnesövergripande i kunskapsområden, exempelvis miljö, 
trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och 
andra droger, Lgr 11 s.19. Dessa mål eller uppdrag kan tolkas i ett globalt perspektiv där även 
sociala medier är en lärande plattform. 
 
I läroplanen står det vidare att 
 

 Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild 
              (Lgr 11 s.10) och dessutom Strategier för att skriva olika typer av texter med  
              anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord,  
              bild och ljud samspelar. (Lgr 11 s.243) 
 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande  
för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla  
de mer beständiga  kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället  
behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort  
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna  
sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. (Lgr 11 s.9)   

 
Vidare skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och  
att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Skolan ska främja  

             elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och  
             balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. (Lgr 11 s.10) 
 

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är             
nödvändig för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt             
utbildning. (Lgr 11 s. 13) 
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Under mål och riktlinjer står; 
 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda 
kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och  
estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv. (Lgr 11 s. 13) 
Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 
skapande och lärande. (Lgr 11 s. 14) 

 
Lars Lindström (2007) skriver 
 
            Det är lätt att räkna upp sådant som man vill eleverna ska lära sig exempelvis i bildämnet;                                                                                                                                                                                                                                            
            det är däremot betydligt svårare att urskilja ett fåtal kriterier på sådant som är av avgörande 
            betydelse för elevers skapande förmåga. (Lindström 2007)  
 
Om det nu är så svårt måste det vara betydligt mer tryggare och effektivt att göra detta tillsammans. 
Detta styrks också i hans undersökning i frågan, där det visade sig att 
 

nästan fyra av fem lärare var eniga i sina omdömen inte bara i fråga om deras resultat,       
             utan också om sättet att arbeta, processkriterier (Lindström 2007)  
 
Idén om att flera lärare tillsammans kan bedöma elevers insatser och arbetsprocesser diskuteras 
mycket i skolan i dag. På diverse föreläsningar och andra sammanhang kring implementeringen av 
Lgr 11 diskuteras det att lärare inte på egen hand kan bedöma alla kriterier, utan att lärarna måste 
hjälpas åt. Frågan är om lärare i samband med En till En undervisning kan organisera sig kring 
detta? Kanske kan de hjälpas åt och diskutera vad som ska bedömas och hur? Vilket då kan ge 
lärare större tyngd bakom sina utvärderingar, omdömen och betyg. 
 
Marner (2009) skriver att i ett konceptuellt arbete behöver timplanen vara intakt och ha relevanta 
beröringspunkter mellan ämnena för att ett vardagligt ämnesintegrerat skolarbete ska kunna äga 
rum. Resultatet av arbetet bedöms inte enbart av läraren, utan eleven gör en självbedömning av 
arbetet. Det beskrivs att demokrati i undervisningen maximeras om eleverna tillåts ta initiativ för 
hur resultatet av arbetsinsatsen bedöms. 
 
Bedömning 
Selghed (2011) menar att betygsättning är en process, där formativ och summativ bedömning ingår. 
Om detta inte sker korrekt kan det resultera i att betyg sätts olika beroende på vem som fattat 
besluten. Om betygen inte sätts med eftertanke och utifrån i förväg uppsatta mål kan betygen bli 
orättvisa. Hult & Olofsson (2011) skriver att en konsekvens kan vara att läraren tar sin tillflykt till 
en relativ betygsättning 
 

Lärare kan se sig som bedömningsförmedlare, som ska redogöra för egna och kollegors  
omdömen om elevers utveckling. (Hult & Olofsson 2011) 

 
Detta är naturligtvis en mycket svår och delikat uppgift. Lundahl & Folke-Fichtelius (2010) menar 
att ett omdöme ska vara relevant, tydligt och redogöra för hur eleven utvecklats inom ämnet och hur 
eleverna ska gå vidare. Detta benämns som formativ bedömning. Bedömningspraktiken är också en 
av de demokratiska principerna, meningsskapande är beroende av det språk som används och vilka 
teorier de bygger på.  
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Elever måste få veta hur de kan och ska ta ansvar för sina studier, detta är också något som det 
måste undervisas om. Detta kan kallas för att studieplanera. I kunskapskraven för bild och slöjd 
finns det sådana krav. Exempel på krav är; 
 

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ  
som leder framåt. (Lgr 11 s 23 respektive s 217)  

 
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. 
(Lgr 11 s 23) 

 
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets 
kvalitet (Lgr 11 s 216) 

 
Betyg har flera syften och funktioner. Betyg syftar till information, motivation, urval och kontroll, 
(Hult & Olofsson 2011). Betyg ska också ge information om elevers kunskapsutveckling. De ska 
visa var eleven står i förhållande till kunskapsmålen. Betygen kan ses som en morot som ska sporra 
elever att lära sig mer. Betygen ska också uppfattas som ett urvalsystem för högre studier. Betygen 
kan användas som utvärdering av skolan och dess verksamhet på en central nivå. Den formativa 
bedömningen ökar förståelsen för elever, ger eleven valmöjligheter, den är demokratisk, och 
framåtsyftande. Det är den som får elever att vilja lära mer, för eleven blir synlig, uppmuntrad och 
supportad. Denna support har uppgraderats i och med digitala medier då detta kan ske mycket 
snabbare och oftare, exempelvis om man använder delade dokument med sina elever. 
 
Myndigheten för skolutveckling har givit ut en bok om slöjd. En samtalsguide om kunskap, 
arbetssätt och bedömning (2007). Det diskuteras kring bedömning och då vill myndigheten 
framhålla formativ bedömning. 
 

Den formativa bedömningen däremot handlar om att följa elevers läroprocess och  
stimulera lärandet”(s.43) Ett syfte är att eleverna genom att analysera sina egna  
arbeten och andras prestationer ska få en känsla för kvalitet av olika typer av arbeten. 
(s.44) 
Forskning visar att de elever som lyckas i sina studier är de som i hög grad reflekterar över sina 
lärandeprocesser.(s.45) 
 

Boström i Kajsa Borg och Lars Lindström (2008) tar också upp detta, men skriver att 
 

Det är upplevelserna som ska sätta igång processen och lusten att själv ta reda på mer. 
(Borg & Lindström, 2008, s.99) 
 

Samtidigt citerar Johansson (Jönsson 2009) i samma Kajsa Borg och Lars Lindström (2008) att 
 

Eftertanke, reflektion, återhämtning och försjunkenhet kan förväxlas med ineffektivitet. 
(Borg & Lindström, 2008, s.155) 

 
I den sammanfattande tolkningen av Hatties (se Jan Håkanssons översikt 2011) slutsatser beskrivs 
det att lärare som förmedlar ny kunskap och förståelse och sedan noga följer hur eleverna uppnår 
flyt, bygger upp förståelse för begrepp kring denna kunskap. Uppföljning, bedömning och 
utvärdering av kunskapsutvecklingen är sedan det som leder till kraften i återkopplingen. 
Återkoppling till elever innehåller, enligt Hattie, information och förståelse av arbetet sett utifrån 
skillnader i förhållande till vad eleverna redan förstår, missförstår och föreställer sig. 
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Digitala projekt 
Ämnesövergripande 

Selander och Kress (2010) beskriver att vi borde forma en sammanhängande bild av lärandet i en tid 
av förändring, där läroböcker riskerar att bli föråldrade och måste uppgraderas. De har också gjort 
studier som styrker detta påstående. 

Ett exempel beskrivs när de svenska Jas-planen byggdes och det introducerades ett kombinerat jakt- 
attack- och spaningsplan. För att planen skulle ha avsedda egenskaper byggdes en ny typ av 
avancerad digital teknologi in i planen. Traditionellt ska lärare ha många flygtimmar bakom sig när 
de ska undervisa nya piloter, men detta var till ingen hjälp här. Dessutom beskrevs det att flyglärare 
knappt hann lära sig planets egenskaper själv, innan nästa kull av piloter skulle utbildas. 
         
              Detta medförde också en extrem öppenhet mellan lärare och elever, och ett klimat som  

 gjorde det socialt acceptabelt att prata om problem som dykt upp, misslyckade manövrar  
 etc. Denna sociala öppenhet legitimeras av att man på detta sätt kunde undvika framtida  
 misstag och därmed också undvika livshotande situationer. (Selander & Kress 2010, s. 19) 

 
S. R. Puentaedura8, har studerat implementeringen av En till En undervisning i Maine USA, en 
studie som visade hur somliga skolor lyckades bättre trots liknande grundvariabler. Det uppdagades 
att de som bara bytte papper och penna mot datorerna inte lyckades. De lyckosamma var de som 
omdefinierade synen på uppgifter vilket den nya tekniken gav förutsättningar för. Puentaedura lyfter 
fram John Dewey, som menade att Learning by Doing är kunskap som har förankring i det verkliga 
livet. Men även Lev Vygotskij som diskuterade att lärande sker i samspel med sin omgivning, samt 
Reggio Emilia pedagogiken som är en lärandeform som menar att kunskap förnyas och utvecklas 
med barnets behov som utgångspunkt. Begreppen utforskande och delaktighet är de som är det 
centrala i den pedagogiken. Här nedan återges en modell på S. R. Puentedura redefinierande 
lärande. 

                                                 
8  Tänk om manifestet 2011 
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Fig.1 Puenteduras modell för redefinierat lärande som också kan nämnas som omdefinierat lärande. 
( http://2.bp.blogspot.com/eOjb1rUUKXo/UCy1t0rlhdI/AAAAAAAAIpo/FhX3XEWhhsI/s1600/0.png ) 
Här visas att vid en omdefiniering av undervisningen möjliggör tekniken nya uppgifter som tidigare inte varit möjliga. 

 
 
Likt Puenteduras har Benjamin Bloom, amerikansk psykolog med pedagogisk inriktning, arbetat 
bl.a. med att göra en modell för lärandeprocessen. Han graderade pedagogiska mål och formulerade 
en taxonomi. Enligt denna taxonomi definieras kunskap hierarkiskt från lägre till högre nivå enligt 
följande: faktakunskap, förståelse, tillämpning, analys, syntes och värdering. Enligt Blooms idé 
”mastery learning” måste all kunskap brytas ner i små beståndsdelar. När eleverna behärskar dessa 
delar kan de komma till insikt om helheten. (Nationalencyklopedin) 
 
C Ericsson, M Lindgren (2007) skriver 
 

Helt klart är att estetiska perspektivet eller den estetiska kunskapen i dag länkas till kompetenser  
 av mer generell art, vilka inte nödvändigtvis kräver arbete med konstnärliga uttryck. 
(Ericsson & Lindgren 2007 s.15) 

 
Detta kan förstås som en pedagogisk uppmaning, att använda det estetiska perspektivet. I samband 
med detta uppmanas ämnen och olika ämneskompetenser att samarbeta. Digitala medier öppnar upp 
för en helt ny dimension i frågan där olika program kan underlätta och göra undervisningen mer 
spännande och lustfylld. I kursplanen under centralt innehåll i musik årskurs 7-9 att står det 
exempelvis 
 

”Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras”, och under kunskapskraven 
 i musik årskurs 7-9 ”Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så  
 att de olika uttrycken i någon mån samspelar.”(Lgr 11 s.102) 
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Detta ställer krav på alla lärare som samverkar, att hitta gemensamma förmågor. 
I Marners (2009) rapport av Projekt, samverkan och IKT 9 – Ett bildperspektiv, beskrivs en studie 
som fokuserar på IKT i en skola inom ramen för bildämnet. Det är också en studie som visar hur ett 
arbetslag fungerar och organiserar sig. Studiens teori är hämtat från semiotikerna C. S. Peirce och   
L Vygotskij. Marner vill visa att bildämnet, estetiska ämnen och läroprocesser kan ses som en del av 
skolans generella samtal. Han hävdar att kommunikation kan äga rum i fler medier än i det talade 
och skrivna språket. För att genomföra undersökningen görs observationer av undervisningen, 
intervjuer och studier av bilder. I rapporten beskrivs projekt som har olika förutsättningar och olika 
ramfaktorer. Det som beskrivs som en gemensam nämnare i alla projekten är att de är 
deltagarstyrda, men även att projekten har en början och ett slut och att elever själv söker sin 
kunskap. 
 
Apropå kommunikation så hävdar filosofen S. Benhabib (i Irisdotter Aldenmyr & Hartman, 2009) 
och även John Dewey (i Zackari & Modigh, 2002) att de förutsätter kommunikation som 
grundläggande kriterium för demokrati. Kommunikation inkluderar inte bara det muntliga och 
skriftliga, utan också andra uttryck som kroppsspråk, bild och handling som alla tillsammans 
förmedlar kunskap, känsla och vilja. 
 
Ett andra steg innebär ett demokratiskt och flexibelt samarbete med gemensam värdering. Vid 
ordinärt schema med intakt timplan måste relevanta beröringspunkter äga rum mellan skolämnena 
och eleverna och deras arbeten måste tillåtas att så att säga vandra mellan ämnena för att ett 
vardagligt ämnesintegrerat skolarbete ska kunna äga rum. Om elever eller handledare har en 
engagerande idé, eller om man blir inbjuden att delta i ett externt initierat projekt kan en preliminär 
planering brytas. Alla elevuppgifter och projekt skulle presenteras i form av en årlig utställning.  
 
I ett projekt som Marner (2009) baserat på IKT redovisar att det ökade elevernas motivation 
samtidigt som skolk och disciplinproblem minskade, eleverna tog mer ansvar. Eleven fick även eget 
ansvar för delar av ekonomin, och kunde köpa in saker som de själva behövde i projekten eller ta 
med material hemifrån. Det finns en tydlig relation mellan mål, genomförande och bedömning som 
eleverna förväntas förhålla sig till. 
 
Enligt undersökningen beskrivs en sådan skolgemenskap att alla parter får en ökad insyn i varandras 
arbeten. Lärarnas kunskap om eleverna ökar, engagemanget och ansvaret ökar, eleverna behandlas 
som individer och inte som en kollektiv och anonym massa. Eleverna får dessutom möjligheter att 
fördjupa sig inom ett område. Det beskrivs i samma undersökning att när elever är med och 
bestämmer, sker verklig elevdemokrati. Få människor vill frivilligt ta ansvar för vad andra har 
bestämt åt dem, med elevdemokrati och samarbete blir elevens engagemang större i lärandet. Det 
beskrivs att arbetslaget kunde jämka samman bedömningskriterierna i ämnena och även i den 
individuella utvecklingsplanen, IUP.  
 
Digitala projekt 
Ytterligare beskriver Marner (2009) ett projekt som gick ut på att sex klasser i årskurs 9 skapade 
musikvideofilmer. Arbetet byggde på elevernas eget engagemang. Musikvideoproduktionen ägde 
rum utanför ämnet och schemat på kvällar och helger. Eleverna arbetade med bildmontageteknik 
som eget agerande och mimade till befintlig inspelad musik. Det var ett samarbete med en tekniker 

                                                 
9
  IKT, informations- och kommunikationsteknik, datorstödd undervisning, utnyttjande av datorer inom utbildning, ett 

område där man tidigt hade förhoppningar om pedagogiska och ekonomiska fördelar. Dessa har knappast infriats, även om man i dag 
använder datorer i de flesta undervisningsformer. Tyngdpunkten har dock förskjutits till kommunikation mellan lärare och elever, och 
datorer kan i övrigt utnyttjas som skrivverktyg och för faktasökning över Internet. Helt datoriserad undervisning har visat sig 
användbar bara i enkel färdighetsträning. Ne 2013-10-09 21.34 
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vid lärarutbildningens informationstekniska utvecklingsenhet där personen i fråga stod för tekniken 
och projektet avslutades med en stor visning på skolan där föräldrar m.fl. bjöds in. 
 
Marner (2009) skildrar ett annat intressant projekt som hade sitt ursprung i en kritik åt en kommun 
som satsat på kultur men inte på ungdomen. Denna kritik ledde till ett projekt där en bildlärare och 
en konstnär genomförde ett digitalt baserat projekt med temat identitet, ”Vad innebär det att vara 
ung i Norden idag”. Projektet riktades till elever från 15 till 20 år i större städer i Norden. Datorer 
köptes in, utrustade med extra minne och grafikkort. Konstnären och bildläraren blev handledare 
och två elever intresserade av digital bildhantering från skolan anställdes som arvoderade 
assistenter. En av dem utarbetade en hemsida för Net-art där projektets material och deltagarnas 
arbeten presenterades. Projektet avslutades med en utställning på reklamplats i det lokala 
bussbolagets bussar under två veckor. 
 
I en annan beskrivning av projektbaserad undervisning av Ericsson och Lindgren (2007) beskriver 
att olika projekt har avvikande ingångar. 
 
1. Skäggebergsskolan lyfter fram mål och hur ser vi på kunskap? Det beskrivs också olika faktorer 
som gör att projekt lyckas eller inte, en faktor kan vara brist på tid, engagemang, samsyn bland 
lärarna och ledning, eller att man inte har lust och mod i arbetslaget. 
 
2. Hammarlundens skola lyfter fram vikten av att elever blir medvetna om sitt eget lärande, men 
även av att syfte och mål är tydliga. Det diskuteras tillika i denna text att teman har tendens att 
upphöra när tiden är slut, och att man vill ha denna typ av lärande hela året. Man lägger också vikt 
på att ha en undersökande reflekterande pedagogik där elevers egna erfarenheter involveras. 
 
3. Råtorpsskolan beskriver att starka upplevelser var centrala, som en följd av besök utanför skolan. 
Upplevelserna bygger på kontakt med en rad autentiska föremål och praktiskt görande. 
Diskussionerna handlar också om att den egna lusten och det egna intresset skapar ringar på vattnet 
och gör elever engagerade, denna lust som medför intresse skulle kunna sättas före kompetensen. 
 
Normer och värderingar kring digitala och sociala medier 
Värdegrundsarbetet blir ett centralt undervisningsinnehåll för användandet av digitala och sociala 
medier. Då förutsätts att elever och lärare kommunicerar på ett nytt sätt via datorn samtidigt som 
våra normer och värden måste undervisas så att det inte sker oegentligheter och tråkiga beteenden. 
Människor med olika utgångspunkter och erfarenheter kommer samman i olika sociala medier och 
om man ska delta i offentligheten måste det finnas vissa spelregler som alla måste förhålla sig till. 
Det beskrivs i litteraturen Fagerström & Nilson (2008) att vi människor konstant är omgivna av 
olika medier, att vi konsumerar sex timmar medier om dagen. Att mediepåverkan är stor 
råder det inga tvivel om, inte minst när det gäller hur exempelvis män och kvinnor skildras och hur 
demokrati skapas.  
 
             Det är inte förvånande att medierna därför har stort inflytande på oss. Här påverkas våra  
             värderingar och uppfattningar om världen och samhället - vilka rättigheter och skyldigheter         
             människor har i en demokrati.(Fagerström & Nilson 2008, s. 25) 
 
Fagerström och Nilson (2008) nämner dessutom Gunilla Jarlbro som menar att medierna är en 
offentlig arena där alla måste få komma till tals och att alla röster måste vara lika mycket värda. 
Samhällets alla invånare, gamla, unga, kvinnor, män, utlänningar samt svenska medborgare ska kunna 
samsas i dessa medier. 
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Inom skolans värld kan man luta sig på den generella värdegrunden som beskriver allas lika värde.  
Ur ett pedagogiskt historiskt perspektiv har vetenskapsmän försökt bygga upp centrala begrepp och 
förhållningssätt kring denna så svåra fråga, våra normer. Undervisningen i skolan ska inte förmedla 
hela verkligheten, utan ska väljas ut och förenklas, varvid man då talar om didaktisk reduktion10. 
Det är viktigt att vid val av undervisningsinnehåll välja ut sådant som är av allmänna och 
principiella problem. 
 
Thomas Gordon (1974), har i sin bok om T ET, Teacher Effectiveness Training, skrivit om 
kvalitativa relationer mellan personal, studenter, föräldrar och administrationen. Dessa relationer 
påverkar inlärningen och hur lärare ordnar i sina klassrum. Enligt Gordon utmärks en bra lärare-
elev relation av att ha en öppen, insynsfull, ärlig och kontant relation. En relation som bygger på 
empati och känsla för elevens hela livssituation. Det är också viktigt att eleven känner att han eller 
hon betyder något och att de har ett värde för varandra. Det är också viktigt för lärare-elev 
relationen att de har självständighet gentemot varandra, med avskildhet som tillåter 
utvecklingsmöjligheter, kreativitet, och individualitet. Det behövs dessutom så kallade behovsmöten 
så att bådas behov blir tillgodosedda. Det beskrivs att lärare hanterar samma företeelser på olika sätt 
beroende på olika elever. Detta förklaras med att det alltid kommer att vara individuella skillnader 
på grund av att lärare ser olika på olika elever. 
 
Under rubriken mål för varje elev, ska elever 
 

Få möjlighet att ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, successivt  
utöva ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och ha kunskap 

             om demokratins principer och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former.  
             (Lgr 11 s.15) 
 
Detta har skolan generellt haft svårt att avsätta tid för. Idag kan vi se en förskjutning i debatten mot 
skolans värdegrund, eftersom sociala medier och andra digitala plattformar används för 
kommunikation och samvaro även utanför skolan i privata sammanhang. Det kan då vara viktigt att 
ta fram värdegrunden skolan förväntas stå på och fostra och undervisa om vår gemensamma 
värdegrund i skolarbetet i En till En undervisning. 
 
Zackari och Modigh (2002) menar att värdegrundsfrågor måste prägla hela skolverksamheten och 
resonemang om att värdegrundens huvudsyfte måste vara en bas för att kunna diskutera 
värdegrunder och ge utrymme för människors olikheter. Om hänsyn tas till olikheter respekteras 
varje persons integritet. Tomas Englund (2000) skriver om värdegrundsarbetets betydelse och 
menar att detta också måste gälla vid implementeringen av En till En undervisning. 

 
I arbetet med skolans demokratiska värdegrund har det deliberativa samtalet successivt  
kommit att inta en central plats. Med deliberativa samtal förstås här samtal där olika  
uppfattningar och värden kan brytas mot varandra med en strävan efter att individen själv  
tar ställning genom att lyssna, överväga, söka argument och värdera, samtidigt som det  
finns en kollektiv strävan efter att finna värden och normer som alla kan enas om. 
(Englund, 2000) 

                                                 
10 Didaktisk reduktion används i samband med undervisningen, särskilt i skolans didaktik. Didaktik- didakti´k, läran 

om undervisning; undervisningens och inlärningens teori och praktik.  
Selander & G. Kress, Didaktisk design - ett multimodalt perspektiv. (2010) Reduktion, 
minskning.http://www.ne.se/sok?q=didaktisk+reduktion 2013-10-06, 15:25 
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Maria Wester (2010) skriver att skolledare som tar ansvar för skolans regelarbete på alla nivåer och 
att fortbildning i ledarskap, seminarier om teorier om makt, kön, etnicitet kan vara saker som 
befrämjar ordning och kan stödja lärare i sin professionalitet. Språkbruk kan användas som makt 
och i nedsättande sammanhang, kan uppfattas som en social fortplantning och en negativ förändring 
i skolan. Det finns en sorts norm hur svordomar och könsord kan användas men den är hela tiden i 
förändring. Maria Westers forskning beskriver att lärare generellt tycker att språket missbrukas, 
därför måste lärare vara tydligare om vad de accepterar eller inte accepterar. Dessutom måste 
läraren vara ett föredöme.  
 
Människor med olika utgångspunkter och erfarenheter kommer samman i olika sociala medier, och 
om man ska delta i offentligheten finns det vissa spelregler som alla måste förhålla sig till. Inom 
skolans värld kan man luta sig på den generella värdegrunden som beskriver allas lika värde. 
 
Digitala medier i läroprocesser 
Går man in på ämnet bild och andra ämnen finns det också ett centralt innehåll (Lgr 11)som beskriver en 
progression gällande den nya tekniken i skolan från årskurs 1-9, till exempel när det gäller bilder och 
användandet av digitala medier. Progressionen kan se ut på följande sätt. Fotografering och överföring 
av bilder med hjälp av datorprogram årskurs1-3, Fotografering och filmande samt redigering i 
datorprogram Årskurs 4-6, Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av 
bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang Årskurs 7-9. Detta visar också 
hur skolverket tänkt att lärarna ska arbeta med progression även när det gäller digitala medier. Här 
kommer värdegrundsarbetet in som en naturlig del av innehållet. 
  
Ericsson & Lindgren (2007) beskriver utifrån sin studie att elever gör en pedagogisk vinning med hjälp 
av IKT, då eleverna lär varandra i sina respektive projekt och laborationer som samtidigt pågår. 
Sammantaget innebär det att IKT-användning i bild blir ett flerstämmigt arbetssätt.  
IKT uppmuntrar elevers självständiga informationssökande. Vid denna typ av organiserad undervisning 
tillämpas kreativa läroprocesser. Det beskrivs att när kunskap skapas i stället för att reproduceras 
upplever eleverna sig äga sin egen kunskap. 
 
I kreativa läroprocesser är eleven medskapande i läroprocessen istället för att endast utgöra en behållare 
för obearbetad information. (Marner 2009) I detta arbetssätt finns det kunskap genom olika medieringar 
och inte bara inom skriftspråket och skolboken. Kunskap växer ur dialoger mellan elev och elev och 
mellan lärare och elev snarare än ur lärarens monolog. När detta sker kan också motivationsfaktorn öka, 
elever får känna att de är en viktig del av samhället. I processer där elever är medbestämmande och 
delaktiga blir eleverna aktiva vilket kan beskrivas som konstruktivistisk pedagogik, där betonas att 
människor själva skapar och konstruerar sin kunskap i interaktion med omvärlden.  
 
Att skapa förutsättningar för lärande i En till En undervisningen 
Marner (2009) beskriver också att det startades en bild, media och musikprofil, BIM, under 1990-
talet på en skola. Bildläraren och slöjdläraren på den skolan ville gemensamt modernisera såväl 
teoretiskt som teknologiskt och didaktiskt, i respektive ämnen. De startade tillsammans en ny profil, 
BiS, Bild och slöjd i samverkan, som attraherade ett stort antal elever. BiS-timmarna 
omdisponerades och på så vis vann de tid, lektionerna organiserades på ett nytt sätt. Lärare 
placerades i olika arbetslag, varvid det viktiga var att alla hade gemensam syn på lärande i 
arbetslaget. Projektet tog tillvara lärarnas olika kompetenser där samarbete äger rum såväl i 
arbetslaget som mellan eleverna. Detta präglade vardagsarbetet i skolan. Bis-konceptet presenteras i 
ett dokument med individuell planering utifrån en uppgiftsbank. Lärarna diskuterade effekterna av 
konceptet och det ansågs att skolans arbete skulle bli mer effektivt när lärarna inte längre behöver 
diskutera konflikter som kommer ur olika uppfattningar av sitt uppdrag. Planeringen gjorde 
eleverna själv, skaffade material, utökade sitt ansvar för lärandet och tränar därigenom sin 
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kreativitet. Det beskrivs vidare att alla elever inte behöver delta i ett visst aktuellt projekt och att 
ingen elev ska tvingas medverka i projektarbeten. Eleverna kan fortsätta arbeta utifrån sina 
planeringar, och vid ett senare tillfälle i ett projekt. När ett projekt uppstått är det önskvärt att alla 
lärare försöker vara delaktiga i projektet. 
 
Kommunikation, social kompetens och personlig utveckling har stor betydelse för människor 
generellt, men även i arbetslivet, dock har framför allt just växelverkan mellan kommunikation och 
faktakunskaper betydelse. Det kan tänkas vara så att kommunikation och faktakunskaper helt enkelt 
är två sidor av samma pedagogiska mynt. 
 

Lärarens kompetens anses annars som en faktor som är absolut avgörande för ett lyckat  
projekt och helt avgörande för elevers möjlighet till lärande inom området. 
(Ericsson & Lindgren 2007, s.185) 

 
Utmaningen blir i detta fall att alla lärare måste få möjlighet till fortbildning kring den digitala 
tekniken, samt ges respekt och tid som ämnet och dess processer kräver för ett fördjupat arbete. 
Generellt är det vanligt i en traditionell skolmiljö att ämnesläraren inte ser helheten utan gör sitt 
eget lilla projekt, exempelvis tycks då matematikprojektet vara viktigare. Om skolan startar ett 
projekt där alla i arbetslaget är involverade och engagerade blir matematiken automatisk en del av 
estetiken, och inte ett projekt där ämnen värderas i om vilket ämne som är viktigast. Ericsson & 
Lindgren (2007) kommenterar att det är hårt arbete att arbeta med estetiska processer och det 
värderas lågt i skolan. De beskriver även att man lätt avbryter estetiska projekt för att arbeta med 
vad som anses vara viktigare saker som matematikprojekt. 
 
Det visar sig också att rektorn i projektverksamhet har en positiv drivande kraft vid olika 
skolprojekt och att det är rektorn som borde ansvara för uppläggningen, genomförandet, och 
planeringen av olika projekt enligt Ericsson & Lindgren (2007). Lev Vygotskijs tankar om utmaning 
är att hålla kvar eleven i den proximala utvecklingszonen som är det utrymme mellan gränsen för 
vad en elev klarar av på egen hand, och för vad eleven klarar med hjälp av miljön där individen är i 
samspel. Kamrater och lärare, samspelar för att eleven så småningom ska kunna klara uppgifter på 
egen hand. De är beroende av varandra, de är oskiljaktiga, Imsen (2010) 
 
Marner (2009) skriver att det behövs en bank för eleverna att utgå ifrån, och från vilken eleverna 
kan välja olika laborationer/uppgifter för att genomföra en individualiserad undervisning. Lärarna 
utmanas att hitta eventuella bra länkar. En slutsats av de projekt som presenteras är att skolan i 
högre utsträckning aktivt måste delta i genomförandet av projekten och inte förlita sig på andra 
aktörer och tro att de ska upprätthålla skolans kulturskapande, först då kan ett hållbart lärande 
säkras på kulturområdet i skolan. Det måste organiseras, och lärarna måste ha samsyn för att se 
vikten av de samlade fördelarna för skolan och eleverna. I undersökningen om lärare och elevers 
samverkan visar det sig finnas en lång tradition av att läraren arbetar ensam med sina elever.  
 

Uppgiften att lära barn ta ett större ansvar för sitt lärande innebär en stor utmaning inte  
bara i bildämnet utan i skolan i dess helhet. (Lindström Lars, 2007, s.79) 

 
Hattie (se Jan Håkanssons översikt 2011) presenterar 2009 i sin stora forskningsöversikt några 
riktningsgivare som pekar ut ett antal förutsättningar för utbildning av yppersta kvalitet: 
 

� Det läraren vet, kan och gör, är en av de starkaste påverkansfaktorerna på lärande.  
� Lärare behöver vara instruktiva, påverkande, omhändertagande, aktivt och passionerat 

engagerade i undervisning och lärande.  
� Lärare behöver vara medvetna om vad varje elev tänker och kan för att skapa meningsfull 
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kunskap, samt själv ha goda kunskaper om sitt ämne för att kunna erbjuda meningsfull 
återkoppling till stöd för elevens progression.  

� Lärare behöver kunna lärandemålen och kriterierna för måluppfyllelse för sina lektioner och 
veta hur bra de når dessa kriterier för alla sina elever, samt veta vad som är nästa steg, sett 
utifrån skillnaden mellan elevernas nuvarande kunskap och kriterierna för måluppfyllelse.  

� Lärare behöver röra sig från de enskilda idéerna till mångfalden av idéer, relatera till dessa 
och sedan erbjuda dem så att eleverna konstruerar och rekonstruerar kunskap och idéer. Det 
är inte kunskapen eller idéerna, utan elevernas konstruktion av denna kunskap och dessa 
idéer som är det kritiska.  

� Skolledare och lärare behöver skapa skolor, personalrum och klassrumsmiljöer där misstag 
välkomnas som en möjlighet för lärande, där förkastad felaktig kunskap och förståelse är 
välkommen och där deltagarna kan känna trygghet i att lära och lära igen och utforska 
kunskap och förståelse. (Håkansson 2011, s 50) 

 
Hattie beskriver också att lärarnas uppfattningar, förväntningar och begrepp måste ställas på sin 
spets och läraren måste ta ställning till vilka beslut som ska tas och varför, exempelvis; 
 

� Vad som är bäst att undervisa om 
� Vilket undervisningsmaterial som ska användas 
� Hur de ska hålla eleverna engagerade och sysselsatta 
� Vilka aktiviteter som framkallar det största intresset hos eleverna 
� Hur de ska maximera utmaningen från lärandemålen och skapa strukturer som gör det 

möjligt för eleverna att lära. (Håkansson 2011, s 51) 
 
Hatties forskning visar att lärare och elever i skolan lever i vad som skulle kunna beskrivas som 
skilda världar. Varje värld har, enligt Hattie, egna mönster av beteenden, interaktionsstrukturer, 
vanor, regler och förväntningar. Och det är lärarens ansvar att undervisa, engagera elever, planera 
aktiviteter för elever, vara uppmärksam om inlärningsstilar, strategier och bistå med materialer 
 
En till En undervisning är en ganska ny företeelse och det har därför inte bedrivits mycket forskning 
kring detta. Det har dock bedrivits viss forskning på skolor vilka gått över till En till En 
undervisning där resultaten är slående positiva. Bland annat har det i Falkenbergs kommun satsats 
mycket på En till En undervisning. Martin Tallvid (Rektorsakademin,Tänk om manifestet, 2011) vid 
Göteborgs Universitet har gjort fortlöpande utvärdering av projekten i Falkenberg. Från projektet 
har tre utvärderingsrapporter presenterats som beskriver att både elever och lärare har en positiv 
inställning till En till En undervisning. Elever tycker det blivit roligare och lättare och att de arbetar 
mer hemma i jämförelse med tidigare. Klassrummen blir lugnare och det blir bättre 
samarbetsklimat. Elever med särskilda behov har stort stöd i de mjukvaror som finns som 
hjälpmedel. Denna utvärdering uttrycker också att skolledaren måste vara pådrivande, 
understödjande, och ge personalen en chans att utvecklas. En till En undervisning måste vara 
förknippat med en pedagogisk utveckling, risk finns annars att projektet rinner ut i sanden. 
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Metod 
I studien användes både en kvalitativ och en kvantitativ ansats med syfte att få fördjupad kunskap om 
uppstarten och implementeringen av En till En undervisning, en inlärning där datorer och eventuell annan 
digital och social media förutsätts. Kvalitativ forskning syftar till att skapa fördjupad förståelse för attityder 
och idéer som förorsakar människors handlingar, formuleringar och beslutsfattande. Vid kvalitativa metoder 
har forskaren satt sig själv i den sociala verklighet som analyseras, och genomför samtidigt datainsamling 
och tolkning i växelverkan. Kvalitativ metod innebär en fördjupad analys av enstaka fallstudier. Hartman 
(2004) 
I kvantitativa studier används kvantifierbara statistiska metoder. Det förutsätts att det finns en 
objektiv verklighet vilken mäts på olika sätt med kvantitativa metoder och på så vis försöker få fram 
svar på ett fenomen eller information om den eventuella verkligheten Hartman (2004) Min 
elevenkät har sammanställts kvantitativt där jag fått fram procentuella svarsalternativ. 
Elevenkätstudien är en del av trianguleringen för att få fram elevers åsikter gällande deras digitala 
och sociala datavanor. Triangulering är en metod som inkluderar olika datainsamlingsmetoder där 
det studerade belyses från olika håll.   
 
Kvalitativa och kvantitativa studier kan uppfattas som konkurrerande metoder, men kan också 
komplettera varandra. (J Hartman, 2004) 
 
I undersökningen har intervjuer gjorts med elever och lärare. Elever har fått svara på en enkät som 
handlar om hur de använder digitala och sociala medier till vardags och i skolarbetet. 
Jag har också gjort en observation under ett lärarlagsarbete, där lärarna fått komma till tals och 
beskriva deras syn på hur de förhåller sig till ämnesöverskridande samarbeten och hur det kan 
utföras med En till En undervisning med digitala verktyg som förutsättning. 
Som tidigare nämnts har undersökningen tagit sin utgångspunkt i en utvärdering av ett konceptuellt 
uppdrag som lärarlaget genomförde höstterminen 2012. Frågorna upprättas ut ifrån Lgr 11 där det 
tas upp att elever på olika vis ska undervisas och läras om och med hjälp av digitala medier. 
 
I detta avsnitt redogör jag för mina metodval.  
Jag ville få en nyanserad bild och ett stort underlag i min studie och använde mig därför av 
triangulering11 dvs. att jag gjorde en lärarlagsobservation och elevenkäter, frågorna i elevenkäterna 
gjorde jag med öppna frågor som sammanställts. Då skolan redan genomfört ett projekt 
höstterminen 2012, tyckte jag att det var viktigt att använda utvärderingen av denna och ta reda på 
lärarnas erfarenheter. Detsamma gäller eleverna då de haft datorer under ett till två år.  
Jag arbetar själv på den skola där studien genomfördes, därför var det viktigt att genomgående 
distansera mig. Jag ville även ha ett öppet sinne, ha en så opartisk syn som möjligt på det som sades 
under observationerna och intervjuerna, så att mina egna värderingar inte skulle påverka något 
resultat. 
Den kvalitativa metoden är till skillnad från den kvantitativa som genomförs via enkäter med givna 
alternativa svar, friare och kan ge oväntade svar. Kvalitativa metoder är flexibla även om 
intervjuaren förberett intervjuerna med frågor. Respondenten kan utveckla sina svar fritt utan att 
känna sig begränsad (Hartman, 2004) 
 
Jag valde därför göra enkät frågor med öppna svar med elever, men även intervjuer med före detta 
elever då jag ville få en bild av hur mycket båda grupperna av elever redan använde tekniken i 

                                                 
11  Grundbetydelsen är att man tar in en tredje part, punkt, person, aspekt i en relation (fysisk, teknisk, psykologisk, 

social osv.) till två befintliga. Metodtriangulering Användning av flera olika metoder i samma studie och för 
behandling av samma ämne eller problem. Triangulering 
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=triangulering 
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skolan och i hemmet, samt hur de båda förhåller sig till digitala och sociala medier. Detta för att se 
vilka problem som elever upplever, och vad implementering av En till En undervisning innebär för 
dem. Elevenkäten besvarades anonymt. Emellertid fick eleverna kryssa i om de var pojke eller 
flicka, för att eventuellt se skillnader i användandet av digitala och sociala medier mellan könen. 
 
Jag ville distansera mig från mina egna föreställningar och erfarenheter för att få en tydlig bild hur 
lärarna på skolan ska kunna arbeta vidare med En till En undervisning på bästa möjliga sätt. Men 
också försöka förstå företeelser som förutsätts med de digitala och sociala medierna. 
Därför valde jag därnäst att genomföra lärarlagsobservationen på ordinarie mötesplats, detta för att 
förståelsen utifrån elevintervjuer och enkätfrågor. Under observationerna förde jag protokoll på vad 
som sades, som jag sedan sammanfattade. För att avkoda respondenterna nämner jag dem inte vid 
namn, utan väljer att numrera dem. 
 
Under lärarintervjuerna valde att göra två intervjuer i grupp och en intervju enskilt, anledningen till 
gruppintervjuerna var av praktiska skäl för att jag ville ha en dialog mellan lärarna så att även de 
skulle kunna ta del av varandras åsikter. På så vis kunde lärarna ta del av varandras tankar kring de 
frågor som ställdes. Frågorna i samtliga intervjuer var förberedda, men jag lät respondenterna ta 
sidospår, om att det fanns behov av det. Jag hade dock fokus på att föra samtalen framåt och på rätt 
spår, för att få mina frågor besvarade. Den didaktiska kompetensen är främst den kompetens som 
har betydelse för kunskapsöverföring. Därför valde jag erfarna lärare i mina intervjuer. Jag ville 
skapa en förtrogen och avslappnad miljö och därför utfördes intervjuerna i skolans personalmatsal. 
se bilaga 3 och 4.  
 
Jag valde att spela in intervjuerna och transkriberade dessa. Vid samtliga intervjuer avkodar jag 
respondenterna och nämner dem kort och gott respondenten. Respondenterna under observationen 
är också avkodade, jag nämner dem inte vid namn, utan väljer att nämna dem med fingerade namn i 
form av ett nummer, för att garantera anonymitet och integritet. 
 

Genomförande/process 
En utvärdering av ett uppdrags- och ämnesöverskridande arbete 
Detta lärarlag har också haft ett uppdrags- och ämnesöverskridande arbete där schemat bröts i två 
veckor. Utvärdering använde jag inledningsvis för reflektion och inspiration för min undersökning, samt 
som en utgångspunkt för mina frågeställningar. Jag har bearbetade utvärderingen för att se vad lärare 
och elever ansåg gemensamt som viktigt och om de hade skilda åsikter i någon avsikt.  
 
Elevfrågor 
Kartläggningen består i att ta reda på vad elever i årskurs 8 och 9 tycker generellt om tekniken och hur 
den kan vara behjälplig i skolarbetet, samt vad eleverna tycker om sociala medier och hur dessa kan 
användas i skolarbetet. Detta har jag gjort med öppna enkätfrågor, se bilaga 4. Jag har ställt tre frågor till 
elever i årskurs 8 och 9. Totalt tillfrågades 47 elever, 26 flickor och 21 pojkar.  
För att få någon sorts perspektiv på förändring har jag även intervjuat två före detta elever om sitt 
förhållande till tekniken och sociala medier. Båda är flickor på 20 respektive 24 år, se bilaga 1. 
 
Observationer 
Jag har gjort observationer i grundskolans arbetslag. I detta arbetslag finns det lärare som 
undervisar från årskurs 6-9.  Alla ämnena eleverna får undervisning i är representerade. 
Innan denna observation har lärarlaget suttit i 4 timmar och diskuterat fram och tillbaka. Lärarlaget 
har gemensamt tittat på praktiska lösningar och försökt lägga ett schema som skulle passa för 
uppdrags- och ämnesöverskridande skolarbete. Sammanställningen presenterar jag i resultatet och 
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jag kommer att använda resultatet av observationen i min avslutande analys och diskussion, se 
sammanställning, bilaga 2. 
 
Lärarintervjuer 
Jag har också gjort två gruppintervjuer med olika ämneslärare samt en enskild lärarintervju, se 
bilaga 3. Jag spelade in intervjuerna och transkriberade dem efteråt. Jag hade förberett frågor som 
skulle leda mig till syftet med min undersökning. Men lärarna svarade och tänkte olika och därför 
svävade svaren in på andra spår. Jag fick fokusera på att föra samtalen vidare och in på rätt spår. Av 
den anledningen är frågeställningarna lite olika. 

Analysmetod 
För att göra min analys valde jag att läsa igenom mina transkriberingar och fundera och reflektera 
över vad som framkom under intervjuerna.  
 
Jag använder en analysmetod som ger mig tillfälle att ha distans till studien. Jag gjorde mina 
observationer och intervjuer själv samt har även transkriberat materialet själv, så jag har goda 
kunskaper om innehållet. 
 
Analysarbetet är en svår process, jag fick läsa materialet ett flertal gånger för att tyda och förstå. 
Analysarbetet innefattar att hitta mönster gällande svaren på frågorna. För att göra detta måste jag 
koda av mitt material, med vilket menas att jag måste: 
  

Reducera, organisera och kategorisera detta material. (Hartman 2004, s.287) 

 

Jag försökte finna begrepp som kunde vara intressanta, det är ett sätt att reducera materialet. Jag 
tolkade mina data genom att försöka förstå hur meningsbärande fenomen hänger samman för de 
personer som var delaktiga i studien. 
Jag sökte efter mönster i respondenternas svar och jag prövade vad som kategoriserades som 
negativt respektive positivt i frågan kring det undersökta materialet. Jag jämförde sedan 
intervjuerna med vad som framkom under min observation. 
 
För att få kvalitet i studien använder jag mig av hela forskningsprocessen vid min analys. 
Validiteten i studier är hur väl forskaren använder förståelsen samt lyckas inbringa underlag för att 
göra en trovärdig analys av det studerade området. Jag har använt mig av triangulering med olika 
datainsamlingsmetoder och menar att jag uppnått hög validitet, samt beskriver utförligt hur studien 
genomförts. 
 
Etiska överväganden 
För att skapa säkert forskningsarbete beaktade jag individskyddet så att ingen kommer till skada 
vare sig fysiskt eller psykiskt. Min forskning behandlar endast en viss grupp individer, därför har 
jag varit noga med att uppfylla forskningskravet som innefattar individskyddet, informationskravet, 
samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag beskrev syftet med min 
undersökning till alla berörda, och informerade om att studien är frivillig och anonym. 
Deltagarna kunde själv välja att vara med eller ej, då en forskare alltid ska få samtycke av 
deltagarna. I vissa fall bör samtycke erhållas från förälder eller vårdnadshavare, om de undersökta 
är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär. Jag ansåg att undersökningen inte 
var av etiskt känslig karaktär då ingen var i beroendeställning eller personidentifikation förelåg. 
Skolledningen gav tillstånd att genomföra min studie och tillstånd att använda den sammanfattande 
utvärderingen av ett tidigare genomfört uppdragsprojekt. 
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Konfidentialitetskravet är också uppfyllt då jag garanterar att ingen kan ta del av personuppgifterna. 
Detta har jag gjort genom att avkoda deltagarna i studien så att deltagarna inte går att identifiera. 
Ljudupptagningarna raderades efter transkriberingen och jag bedömer att studien inte berörde 
känsliga uppgifter. Informationen i studien får endast användas i forskningsändamål. Vilket 
nyttjandekravet kräver. 
 

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas                   
för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Personuppgifter insamlade för 
forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde,       
utom efter särskilt medgivande av den berörda. (Vetenskapsrådet, 2011, s.14) 

Resultat  
Digitala miljöer 
Skolan startade med uppgraderingen av teknik läsåret 2011/12 då eleverna i nuvarande årskurs 9 
och alla grundskolelärare fick var sin dator. Läsåret 2012/13 fick även årskurs 8 datorer. Nästa läsår 
2013/14 kommer även årskurs 7 att få datorer. 
 
Skolan har uppgraderat vissa klassrum med smartboards och ytterligare andra med starboards. Alla 
klassrum på grundskolan har en dator och en projektor, undantaget de som inte har smartboards 
eller starboards. Elever i årskurs f-3 har fått en klassuppsättning pekplattor och tillika en halv 
klassuppsättning bärbara datorer, att använda på skolan. Elever i årskurs 4-7 har också fått en 
klassuppsättning bärbara datorer att användas endast på skolan. 
  
Tekniken är bokningsbar via skolans webbportal och datorerna är ganska lätt tillgängliga fysiskt då de 
finns i stapelvagnar med hjul på. Efter nästan två läsår har skolan satsat på utbildning för personalen, 
varvid Lin Education12 och Fridaskolorna Education13 givit föreläsningar och workshops på skolan. 
 
Skolans lärare och ledning har också fått ta del av hur andra skolor startat sin konceptuella 
undervisning och implementering av En till En undervisning genom föreläsningar. Hur detta kan 
genomföras på skolan, ska mina intervjuer och frågeställningar ge svar på.  
 
Elev intervjuer  
I min undersökning är det en explicitet att elever och lärare har olika syn på digitala och sociala 
medier. De elever som är uppvuxna med digitaliseringen har inget att jämföra med, varken före eller 
efter teknikens intåg, och saknar en dimension. Exempel på en sådan dimension kan vara som en 
före detta elev säger; 
 

Är ointresserad, inte av tekniken i sig och det man kan göra med den. Den sociala biten att  
man ska bekräfta sig själv så att andra ska bekräfta en, och att man inte umgås så som man  
gjorde förr. Det blir en konstlad värld, att man alltid ska vara uppkopplad och alltid vara  
kontaktbar. Oftast har folk inte så mycket att säga. 

 
Mina före detta elever uttrycker att det inte endast är fördelar med den nya tekniken. Det är bra för 
att söka fakta, och använda olika program, men mindre bra då man inte träffas fysiskt. Dock tycker 
den äldsta av de före detta eleverna att det är bra med olika intressegrupper kring sociala medier när 
de träffas fysiskt i dessa grupper. 

                                                 
12 Lin Education, http://m.lineducation.se/pedagogik-mobile/ 
13 Fridaskolorna Education, http://www.pearltrees.com/#/N-f=1_7344917&N-fa=7296046&N-p=70246450&N-play=0&N- 

s=1_7344917&N-u=1_1054830 
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Elevenkäter 
Svaret på frågan om elever tycker att de utvecklats med En till En undervisning, kunskapsmässigt, 
visar att 52 procent av eleverna tycker att de utvecklats mer sedan de fått datorer och lärarna börjat 
tänka nytt digitalt innehåll ur ett kunskapsmässigt perspektiv. Exempelvis säger eleverna; 
 

Det finns mer fakta, och allt går snabbare, det är lätt att slå upp saker, det är lättare att skriva. 
 
Eleverna säger också att de lär sig om saker som de kanske aldrig skulle lära sig utan hjälp av olika 
digitala medier, samt att det är en mycket kreativ miljö, de lär sig andra språk, blir bättre tekniskt 
sätt, det finns fler valmöjligheter med många hemsidor m.m. Dock var det 12 procent av eleverna 
som svarar att de inte tycke att de lär sig mer. De har det fortfarande jobbigt, det är ett verktyg som 
kanske används på fel sätt, och att de inte vill arbeta med exempelvis Facebook. 
 
Undersökningen visar också att 75 procent av eleverna använder tekniken och sociala medier i sitt 
skolarbete, vissa elever mer än andra. Skolportalen och Googles faktasidor är de som flest elever 
nämner, men också en uppsjö av andra sidor som är relaterade till det aktuella skolämnet.  
På frågan om det fanns andra ställen som skulle kunna vara bra ur ett lärandeperspektiv dvs. 
skolperspektiv, svarade 52 procent av eleverna att det finns redigeringsprogram, grupper på 
Facebook, hemsidor, Quizkampen, som innefattar frågesport, osv. Andra hälften visste inte hur och 
med vad de skulle kunna utvecklas mer, med hjälp av olika digitala medier. 
 
Sociala och digitala medier används som kommunikation enligt enkätundersökningen. Elever 
beskriver att de blir mer sociala, människan framställs på olika sätt, som sig själv, som någon annan, 
ganska anonym, i många fall olämplig, men många kan också bli kaxiga och dumma, det finns 
mycket näthat, vissa fördriver tiden och hackar ner på andra. Elevers kommentarer om hur de 
framställer sig och vad man gör på sociala medier är mycket varierande. Sammanfattningsvis 
beskriver elever att de kan vara sig själva eller vara anonyma, de hittar sin egen stil, är mer sociala 
och diskuterar med andra. Eleverna säger också att det är ett tidsfördriv och ibland sker det 
oegentligheter så som att prata nedsättande om andra samt att folk i vissa lägen är direkt oförsiktiga. 
Eleverna beskriver att man kan välja att vara aktiv eller passiv på sociala medier. 
 
Av elever förstår 16 elever inte den första frågan, eller så väljer de att inte svara på den.  Av dessa 
var nio flickor och åtta pojkar. Av de som svarat positivt var tretton flickor och tolv pojkar. Av de 
som svarat negativt på samma fråga var fyra flickor och två pojkar. På fråga nr. två var det sex 
flickor som inte använde dessa medier och sex pojkar. Och på den sista frågan var det fjorton flickor 
som inte visste var mer man kunde utveckla lärandet (på olika medier) och nio pojkar. 
 
Lärarlagsobservation 
Under min lärarlagsobservation framkom det att i stort sett alla lärare var positiva till ett nytt 
arbetssätt men att de har olika tankar om vad som kan vara för och nackdelar. 
Några lärare är oroliga över att eleverna kan komma att gå miste om kunskaper, om man ska 
undervisa och bedöma ämnesöverskridande, och att tiden för planering och samplanering inte finns. 
En annan åsikt var att no-laborationer och matematik inte är lämpat för detta arbetssätt då lärarna i 
dessa ämnen menar att laborationerna är så specifika och att matematik måste tränas varje dag.  
 
Många av lärarna säger ”att vi behöver bli bättre på att förstå varandras ämnen” för att skapa 
fördjupad intensitet och helhet. Det visar sig att det finns varierade möjligheter om hur ett nytt 
arbetssätt med den digitala tekniken och med en konceptuell uppdragsbaserad undervisning kan se 
ut och hur det kan implementeras. Under lärarlagsobservationen menar lärarna att ett uppdrag eller 
tema måste planeras i mycket god tid i förväg och tillsammans. Att göra en PPL, en pedagogisk 
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plan, tillsammans kan vara en bra start. 
 
Arbetsområdena kan vara mycket öppna, och att starta med att få överblick och sammanhang kan 
vara en idé. Där kan det fokuseras på förmågor som ska tränas och ett kurstänk. Lärarna resonerar 
kring att arbeta med ämnen som är besläktade, och på så sätt finna ingångar för ett 
ämnesöverskridande arbete. 
 
Ett annat sätt som framkom var att fokusera på ett entreprenöriellt arbetssätt, där arbetet organiseras 
i ordinarie arbete utan att göra schemabrytningar. Ytterligare ett sätt kan vara att göra temaveckor 
med schemabrytande undervisning. Elever måste ges möjlighet att få kontroll på vad som förväntas 
av dem. Verksamheten kan byggas upp med återkommande projekt. Blockläsning och färre ämnen 
för eleverna per dag är en annan ide. Men lärarna vill naturligtvis ha förståelse för vad det ska leda 
till. En annan variant kan vara att ha givna teman och så att säga hänga på, när det passar in i det 
planerade innehållet. Det nämns att undervisningen måste individualiseras så att det inte blir ett 
enda långt grupparbete och att starta arbetet med besläktade ämnen, exempelvis musik-bild-historia. 
 
Någon uttryckte det som att ”Tror inte att man ska få haka på” utan menar att det måste bestämmas 
hur vi ska arbeta mot gemensamma mål. Det är viktigt att starta med att få helhetssyn och 
uppgifterna måste sättas in i kontexten, som en annan lärare uttryckte det. Fyra lärare visar sig vara 
oroliga över att eleverna kan komma att gå miste om kunskaper om man undervisas och bedöms 
ämnesöverskridande. I motsatts till detta känner en lärare sig inte orolig över att elever missar 
kunskaper vid undervisning och ämnesöverskridande bedömning. Jag har försökt att gruppera 
åsikterna för att se om det är speciella fenomen som lärarna anser viktigare än andra. 
   
En kort sammanställning av lärarobservationen 
Vid lärarobservationen var det arton lärare som var närvarande, sju lärare ansåg det är viktigt att 
starta med att få överblick och sätta upp mål, starta med att göra PPL (Pedagogisk planering) 
tillsammans. Samt att uppgifterna måste sättas i en kontext och fokusera på förmågor som ska 
tränas och bedömas. Sex lärare säger att vi behöver bli bättre på att förstå varandras ämnen och på 
så sätt finna ingångar för ett ämnesöverskridande arbete. Samt titta igenom om det finns 
kunskapskrav som kan bedömas gemensamt, och hur detta ska genomföras. 
Fyra lärare tänker sig att kunna samarbeta i språkämnena, samt med besläktade ämnen. De kan 
tänka sig mycket öppna arbetsområden.  
Det diskuterades även vilka metoder som kan användas vid omdefinierat lärande, den konceptuella 
undervisningen och implementering av En till En undervisning. Tre lärare menar att blockläsning 
vore bra med färre ämnen för eleverna per dag, de kan även tänka sig temavecka med 
schemabrytande undervisning. Tänker att man kan ha varierade arbetssätt. 
Någon kan tänka sig mycket öppna arbetsområden. 
En lärare vill trycka på ett entreprenöriellt arbetssätt, tänker att arbetet ska organiseras i det 
ordinarie arbetet utan att göra schemabrytningar och tänker att man måste bygga upp verksamheten 
med återkommande projekt. 
 
Fyra lärare tycker att man ska sätta upp teman. Om man har möjlighet, hakar man på. Medan några 
andra tror det är viktigt med att bestämma hur vi ska arbete mot gemensamma mål. Att man då inte 
kan ställa sig utanför och ”få” haka på. En annan Lärare tänker också att man kan ha gemensamma 
teman och refererar till det nyligen genomförda uppdrags- och ämnesöverskridande arbetet. 
Någon nämner också att undervisningen måste individualiseras så att det inte blir ett enda långt 
grupparbete. 
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En lärare vill veta var de får planeringstiden från. En annan tänker att eleverna måste beredas att få 
superkoll på vad som förväntas av dem. En lärare tänker att det är kul att prova på nya saker. 
Det framkom att det finns vissa lärare och ämnen som vill exkluderas i detta nya arbetssätt och 
menar att matematiken inte kan samarbeta med andra ämnen, säger att matematiken måste ske 
kontinuerligt. Det kan vara svårt att göra vinster med ett uppdrags- och ämnesöverskridande arbeten 
i matematik. En lärare poängterar att labbtimmarna är viktiga att hålla separata. 
 
Lärarintervjuer 
Under mina enskilda intervjuer och gruppintervjuer framkommer det att det krävs en öppenhet och 
att lärare ser utvecklingen med En till En undervisning som en social händelse där man hjälper 
varandra. Skolan har haft en tradition av att vara ganska sluten och varje klassrum och lärare har 
varit som en liten ö. 
 
Det kräver mer samverkan och mer planering tillsammans för att starta En till En undervisning. 
Att lärarna får utbildning och blir komfortabla med datorerna och programmen, vissa lärare vill 
först känna sig säkra på tekniken, sedan kan de pedagogiska idéerna komma. Andra lärare menar att 
de kommit med en massa konstiga idéer och sedan har de pratat med någon som kan tekniken, så 
har det löst sig ändå. Eleverna är härvidlag också en tillgång. 
 
Det framkom i intervjuerna att tydlighet om vad som gäller vid användandet av digitala- och sociala 
medier, hur vi ska arbeta med datorer och vad vi kan använda dem till ses som viktigt. Tydlighet när 
eleverna inte ska använda datorerna, ett regelverk kring användandet är också något som framkom i 
undersökningen. 
 
Undervisningen med En till En påverkar undervisningen i olika skolämnen, Lärare säger, det finns 
en lustmekanism inbyggt i tekniken för elever i dag, de är inte låsta av omständigheterna som min 
egen generation, sextiotalsgenerationen. 
 
För specialeleverna är det guld värt, de har sina verktyg i sin dator, så när alla har en dator blir det 
inget konstigt att de skriver eller tar fram sina datorer. Spontaniteten kan frodas, information kan 
sökas upp snabbare, elever kan arbeta i sin egen takt med hörlurar på, exempelvis. Arbetssättet ger 
ett mervärde, det är lättare att individualisera när eleverna har datorerna hela tiden. Det ges fler 
tillfällen för individuell bedömning, sånt som förhör i språkundervisningen, eleverna kan göra 
inspelningar, lärarna kan ge betydligt mer feedback och oftare. Det ger ett mervärde inom 
exempelvis i musik, när elever arbeta med musik digitalt, gör inspelning, och dela med varandra. 
 
Lärare behöver bra kunskaper om hur datorer fungerar, hur program är uppbyggda, och att det inte 
är nödvändigt att vara expert men ändå veta och se möjligheterna med vad som kan göras och vara 
öppen för att ta emot hjälp, speciellt då från elever. Lärarna måste ändra sitt tänk så att det blir 
verklighetsbaserat.  
 
Det uttrycks under en diskussion mellan respondenterna att en variation av multimodalt lärande 
redan finns även utan datorer, det finns olika sätt att undervisa, men det finns ett egenvärde av 
användandet av ett konceptuellt tänk så som samhället ser ut i dag. 
 

En skola som inte lär sina elever att använda verktyget, datorn, där tror jag inte man gör  
eleverna en tjänst. 
-ja och sen när man kommer till gymnasiet 
-nja det handlar inte bara om gymnasier utan om samhället och livet, där finns ingen  
återvändo, sen tror jag nog inte man kan klara det utan, på gymnasier. 
-ja, för många har det på gymnasiet, är man inte förberedda på det då. 
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Förluster 
Det som förloras i ett sådant arbetssätt, En till En undervisning, skulle kunna vara förmågan att 
skriva med en penna. I bland känns det som en belastning, då man gett sig in på en väg där man 
använder datorn och så blir det inte bättre då det går åt tid åt saker som man egentligen inte vill. Det 
kan bli tyst undervisning många gånger, och samtalet i klassrummet försvinna. Det blir inte riktigt 
lika kommunikativt, läraren kan inte ha kontroll på vad 24 elever gör med datorn, ibland vänds 
skärmen emot läraren för att läraren ska kunna se vad som föregår. Det är också så att eleverna sitter 
och studsar runt mellan olika Internetsidor, går in på skolans portal och titta på schemat, -när börjar 
nästa lektion? Sedan så tittar de, - vad var det nu vi hade i läxa i kemin? Det är på något vis 
skolrelaterade frågor de sysslar med, men inte relevant för det för tillfället undervisande ämnet. 
Elever är fortfarande i en tillvänjningsperiod beträffande En till En undervisning och har svårt att 
förstå till vad och till vilken nytta de ska använda datorn. De kan därför ofta sväva ut, det är så 
mycket annat som lockar. 
 
Vinster 
Vinster man kan göra är svåra att definiera, men tydligt är att i vissa delar av ämnena syns vinsterna 
mer. Om man ska förhålla sig till förmågor ska dessa tränas oavsett pedagogik. Förmågan att leta 
information, söka, värdera är områden där man kan hålla mycket högre nivå om man arbetar via 
Internet. Arbetssättet måste dock övas. Elever lär sig på ett roligare sätt, men lär de sig mer? Det är 
för tidigt att säga.  
 
Det är lättare att följa varandras arbete med hjälp av datorerna. Ur ett elevperspektiv är det effektivt 
att med datorernas hjälp individualisera, för att de ska maximera vad de lär sig i ett ämne är datorn 
ett sätt att göra det på. Det kan handla om organisatoriska metoder, vissa har tagit det till sig i 
undervisningen, att de får bättre överblick och har bättre kontroll på sina arbeten och kan få 
feedback vid delande av dokument med lärarna. 
 
När elever arbetar med texter blir det otroligt effektivt, läraren kan följa skrivprocessen hela tiden 
såväl under lektionen som efter, och alla parter har tillgång till dokumenten samtidigt hela tiden. 
Vilket medför att feedback kan ges kontinuerligt. 
 
Det finns också möjligt att få en bra och snabb kommunikation, Lärarna slipper då mycket papper. 
Ändringar kan också fås ut mycket snabbt. När En till En undervisning är tillgänglig, kan elever och 
lärare använda teknik som underlättar. Det kan vara klassblogg, lärare och elever kan ha e-
postkontakt med diskussionstrådar, lärarna kan producera lektionsupptagningar och lägga upp dem 
för att ha det som veckoplanering och lägga ut det redan innan lektionen, vilket medför att eleverna 
kan vara bättre förberedda till lektionen vilket kan vara optimalt på något sätt. 
 
Det finns olika sätt att undervisa och variation i undervisningen skadar inte. Där finns ett egenvärde 
av användandet av En till En undervisning så som samhället ser ut i dag. Undervisningen kan se 
olika ut i olika ålders grupper för eleverna, med en progression på digital teknik som används och 
hur elever lär sig med hjälp av den digitala tekniken. Lärarna måste se fördelarna, ha förståelse som  
genomsyra verksamheten. Om någon sätter sig emot användandet av En till En undervisning så blir 
det utan verkan.  En skola som inte lär sina elever att använda verktyget datorn, gör eleverna en 
björntjänst. I arbetslivet klarar man sig i regel inte utan datorer, inte ens när man ska söka jobb, 
eftersom nästan allting är beroende av Internetkunskaper.  
 
Utvärdering av ett första försök till uppdragsbaserad undervisning. 
Under 2012 genomfördes på skolan ett första försök till uppdragsbaserad undervisning. Detta försök var ett 
led i införandet av En till En undervisning, och utvärderingen av försöket är tänkt att utgöra en grund för 
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fortsatt implementering av sociala och digitala medier i En till En undervisning. 
Försöket pågick i två veckor för att sedan utvärderas av elever med hjälp av gruppdiskussioner vars resultat 
antecknades och sammanställdes av en lärare. Lärarnas utvärdering skedde genom diskussion och ett delat 
dokument i molnet där lärarna kommenterade försöket. 
 

Skolledningen 
Det visar sig också i min undersökning att det finns önskemål om en ledare med tydliga mål. 
Respondenten säger 
 

Ledningen måste vara lika delaktig i det här arbetet utvecklingen som någon annan, sen  
behöver det inte betyda att rektorn, ledningen är den som bestämmer, men de måste vara  
med på tåget lika mycket och veta vart vi är på väg. Lika mycket som vilken annan som helst. 
Organisationen är väldigt statisk i skolans värld, man borde tänka om lite vad det gäller 
organisationen. 
 

Skolledningen måste vara lika delaktig i det här arbetet och utvecklingen som någon annan. Det 
behöver inte betyda att rektorn eller ledningen är de som bestämmer, men de måste vara med på 
tåget och veta vart vi är på väg. Det krävs att man avsätter tid för lärarna att lära sig. Tid till 
utbildning, att ledningen har ett tydligt mål, med delmål kanske, dessa kan arbetas fram i en IKT- 
grupp som ska arbeta med dessa frågor tillsammans med andra, det är skolutveckling. Ledningen 
behöver vara med i detta arbete för att initiera och uppmuntra. 
 
Organisationen är väldigt statisk i skolans värld, skolledningen borde tänka om lite vad det gäller 
organisation, att utgå ifrån vilka behov som egentligen finns och vilken organisation som behövs. 
Det blir lätt så att skolledningen utgår från en färdig struktur, och sällan backar. Organisationen den 
är given, det finns många saker som är svåra att förändra omgående, och därför görs det inte. Att 
backa vore nyttigt och att tänka behov i stället. Vad är det vi sysslar med, hur löser vi det på bästa 
sätt, uppdraget är ju klart, det finns inte någon diskussion om det, där har lärarna läroplanen, en bok 
som beskriver vad hela verksamheten ska handla om. Läroplanen är komplex, den har många delar, 
och vad skolan ska syssla med är givet utifrån läroplanen. Det krävs tid för lärarna att diskutera och 
planera tillsammans. Det krävs en vision, hur ledningen vill att man ska arbeta med En till En 
undervisning. Om lärarna har en vision och ledningen en, måste det finnas forum att konferera och 
mötas i. 
 
En till En undervisning handlar om att ge skolan en ny kunskapssyn, och att ge lärarna en ny roll. 
Schema, lokaler, förhållandet mellan lärare, allt måste utvecklas och skapa nya arbetssituationer. 
Respondenten säger att det 
 

Krävs en slags vision, hur ledningen vill att man ska arbeta med det, de kommer ha en  
vision och lärarlaget en. 

 
Vidare tror respondenterna att organisationen, ledningen måste vara med för att initiera och 
uppmuntra samt skapa tid och förutsättningar för att göra förändringar av detta slag. 
Undersökningen visar att lärarna gärna vill utveckla strategier och samplanera osv. men ledningen 
måste avsätta tid till detta.  
 
Hur tänker då respondenterna om tiden? Respondenten säger 

Att man ger lärarna tid att prata ihop sig och planera, om man nu ska ha En till En 
undervisning i större teman och så, att man får tid att sitta med det, och jobba med det. 

             Respondenten menar också att; Sådana här arbeten kunna planeras innan terminen. 
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Analys 
Nedan diskuterar jag valda metoder samt resultatet i förhållande till den teoretiska bakgrund som 
använts i studien. Eftersom jag använt mig av olika typer av studiemetoder så kallad triangulering14, 
har jag följaktligen tillräckligt med material och underlag för att få studiens frågor besvarade. För 
att kunna ställa frågor och senare kunna analysera svaren är det viktigt att jag är kunnig inom 
området, och där jag var tvungen att tänka igenom vilka frågor jag skulle ställa för att kunna få svar 
på mitt syfte med uppsatsen, att utveckla kunskap om uppstarten och implementeringen av En till 
En undervisning. Kunnande i ämnesområdet är också något som Kvale (1997) tar upp som väsentlig 
parameter vid den kvalitativa forskningsintervjun. 
 
J M Steinberg (2001) beskriver vad som krävs av en effektiv lärare. Sammanfattningsvis behöver 
lärare relatera till dator och generella metodiska och didaktiska kunskaper och erfarenheter samt 
som lärare i undersökningen beskriver, är det bra att ha grundläggande datorkunskaper, och 
kunskaper om hur programmen är uppbyggda. Detta förutsätter inte nödvändigtvis att läraren måste 
vara expert, men ska kunna se möjligheterna med datorerna och vara öppen att ta hjälp av elever 
och av andra. Vidare behöver läraren tid för planering och samplanering för att få idéer till det nya 
metodiska synsättet på lärande och metoder, i samband med En till En undervisning. 
 
Uljens (2011) beskriver svårigheten att hitta lösningen på den ultimata undervisningen. 
Varje generation ställs inför nya problem att hantera didaktiska och metodiska problem. Lärare 
behöver ämneskunskaper, teorikunskap och förmågan att målinriktat genomföra undervisning även i 
oförutsägbara situationer där annan kompetens också efterkrävs, såsom bra kunskaper i didaktisk-
metodiska handlanden, bra kunskaper om olika vetenskapliga pedagogiska och psykologiska teorier.  
Inom teorikunskapens begrepp ligger lärarens reflekterande och ifrågasättande av sin egen 
undervisning. Uljens menar också att lärare själv kan utveckla didaktiska koncept på ett mångsidigt 
sätt och prova sig fram. Att ta ett steg fram och två tillbaka tillhör lärarens vardag, när det gäller 
didaktik och metodik. 
 
På vilket sätt påverkar arbetet med En till En undervisning ämnena 
Under intervjuerna svarar lärarna att elever lär sig på ett roligare sätt, men det är bara en utvärdering 
som så småningom kan visa om eleverna lär sig mer. Arbetssättet med digitala medier är praktiskt 
och det underlättar i vissa undervisningsmoment och blir mer lustfyllt. 
 

Det finns en lustmekanism inbyggt i tekniken för elever i dag, de är inte av naturen låsta  
som man själv är kanske; säger en av respondenterna. 

 
Respondenter beskriver också att undervisningen är mer verklighetsanknuten när undervisning sker 
genom digitala medier och när lärarna gör uppdragsbaserad undervisning. 
 
Respondenten beskriver att spontaniteten befrämjas, det går att undersöka uppgifter snabbare och låta elever 
jobba i sin egen takt med hjälp av exempelvis hörlurar. Vid arbete med filmer och vid hör- och läsförståelse 
kan eleven gå tillbaka i filmen eller i texten/ljudupptagningen i egen takt, det ger ett mervärde. 
Vidare beskrivs att lärare och elever kan vinna snabbhet, lärare kan få ut saker snabbt och in saker snabbt 
samt att lärare kan få ut ändringar mycket snabbt. Man slipper mycket papper vilket upplevs som skönt. 
Ändringar kan man också få ut mycket snabbt. 
 
 

                                                 
14 Triangulering Innebär att man ser på problemet ur flera synvinklar. 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=triangulering 
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Respondenterna påpekar vidare att läraren måste identifiera vad som är effektivt, men vill skilja på 
effektivitet och hur man bedömer vad som är rätt. Effektivitet kan vara flera olika saker, utifrån 
eleverna borde effektivitet vara hur det blir möjligt att individualisera, för att de ska maximera vad 
de lär sig i ämnet och där datorn är ett sätt att göra det. Respondenterna diskuterar att effektivitet 
handlar mycket om hur man organiserar sitt arbete, vissa har tagit till sig det i undervisningen. Då 
kan lärare och elever få bättre överblick och kontroll över sina arbeten, elever kan snabbt få 
feedback då man delar dokument. Exempelvis blir det otroligt effektivt när man kan följa 
skrivprocessen hela tiden, under lektionen och efter. Att eleverna och läraren har tillgång till 
dokumenten hela tiden, så att läraren kan ge eleverna den feedbacken kontinuerligt, till skillnad från 
att göra det från lektion till lektion. 
 
Vidare uttrycks det att kommunikationen sker snabbt, och vid användning av En till En 
undervisning kan förutsättningar skapas för att underlätta skolarbetet. Det kan vara exempelvis en 
klassblogg, e-postkontakt med diskussionstrådar, lärarna kan göra lektionsupptagning och lägga upp 
dem på nätet, och ha det som veckoplanering, det kan också läggas ut innan lektionstillfället, vilket 
gör att elever är förberedda på vad som ska diskuteras och avhandlas under kommande lektion, det 
ses som ett optimalt arbetssätt. Vid lektionsupptagning kan det även bli en bra repetition när dessa 
läggs ut efteråt.  
 
Respondenten resonerade om att förmågor ska tränas, men menar att förmågor tränas oavsett vilken 
metodik man använder. Men menar i samma resonemang att förmågan att leta information, söka och 
värdera, via Internet är ett lärande där elever kan hålla mycket högre nivå än tidigare via analoga 
medier, men metoden måste läras och övas. 
 
G Svanelid (2011) skriver att sammanfattningsvis kan The Big 5 förmågorna underlätta 
kommunikationen mellan lärare och mellan hem och skola vid alla de tillfällen då elevers 
kunskapsutveckling ska synliggöras, det blir helt enkelt, färre bollar i luften. Om eleverna får chans 
att börja utveckla The Big 5 förmågorna redan i årskurs 1, kan lärare på senare stadier surfa på 
samma våg. 
 
Problematiken med att köpa in aktuella läroböcker försvinner i stora delar, det är inte i alla ämnen 
man behöver böcker. Däremot behöver elever och lärare texter och information i alla ämnena. 
Skolan har läroböcker där eleverna läser om vad som exempelvis händer i kroppen vid fysisk 
aktivitet. Den informationen kan elever hitta via nätet på olika hemsidor osv. Inom matematiken 
finns det också sidor på Internet som är användbara i skolundervisningen. Lärarna har möjlighet att 
styra undervisningen bort från innehållet i böcker. Om lärare undviker böcker så tvingas de tänka 
efter vad eleverna egentligen ska lära sig. Det blir lättare att följa varandras arbete med hjälp av 
datorerna. 
 
När det handlar om ämnesövergripande arbete blir organisationen och logistiken lättare för lärare 
samtidigt som det blir lättare att dokumentera. Det beskrivs att det är lättare att individualisera när 
eleverna har datorerna hela tiden till skillnad från att ha datorer som bara kan användas vissa 
lektioner. Svårigheter är när eleverna inte blir färdiga med sin uppgift och kanske har svävat ut. Vid 
individuella bedömningar och förhör är det bra med elevinspelningar. I tidigare fall var det bara 
möjligt att lyssna på ett fåtal elever per vecka då detta sker muntligt i klassrummet, men när man 
har det i sina egna datorer kan man ge betydligt fler feedback oftare. 
 
Lärarna upplever dock inte alltid vinster i alla lägen. Det beskrivs att det i bland känns som en 
belastning, då läraren gett sig in på en väg där datorn används men så blir det inte bättre med det, 
det går åt tid åt saker som man egentligen inte vill. En del lärare ser inte heller att En till En 
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undervisning kan effektivisera ämnesövergripande lärande för elever. Det beskrivs av en respondent 
att något nödvändigtvis inte behöver gå förlorat. Att använda en dator är en typ av samspel och 
samverkan i ett socialt sammanhang, men om man förlorar någonting är det antagligen inte 
tillräckligt viktigt att hålla fast vid. Det beskrivs ett exempel 
 

Där förmågan att skriva med penna kan gå förlorad, denna är viktig men inte nödvändig  
längre, där finns inget egenvärde i det egentligen längre mer än historiskt, skolan kan inte 
bygga viktig kunskap på nostalgi. 

 
Respondenten menar att det tar tid att omdefiniera sitt tänk om ett nytt arbetssätt, det ska startas 
någonstans och sedan kan lärarna börja utforska om vilka möjligheter som finns. 
 
Respondenten beskriver att elever också befinner sig i en tillvänjningsperiod. Exempelvis tipsas 
eleverna om att använda datorerna på ett verkningsfullt sätt för att få bättre uttal, men eleverna 
använder inte detta sätt spontant utan bara vid uppmaning. Elever gör också allt det där som de inte 
ska, de går in på Facebook, Spotify, diverse spel och ser på Youtube filmer. 
 
Jag tänker att fördelarna med ett konceptuellt och omdefinierat arbetssätt gör att uppgifterna blir i 
princip möjliga på olika stadier, med olika resultat efter individuella förutsättningar där uppdragen 
kan förankras i verkligheten. Respondenterna i undersökningen säger också 
 

Det blir att man sätter upp mål för varje årskurs och har någon slags plan för En till En så  
att det blir en progression i det också för eleverna. Det har vi inte som det ser ut nu, det  
kanske jag skulle tycka att man kan ha.  
De säger vidare; att det ska kunna se olika ut under samma arbetslag/stadier och det leder till större 
engagemang, ökar möjligheten att utveckla sociala förmågor, kreativitet, initiativförmåga och 
samarbetsförmåga i den fysiska och digitala världen.    

 
Vad är skolledarnas roll vid implementeringen av En till En undervisning?    
Det visar sig att rektor i verksamheten är en positiv drivande kraft vid olika skolprojekt. Det är 
rektorn som kunde förväntas ansvara för uppläggningen, genomförandet, och planeringen av olika 
projekt. Det kräver mer samverkan, mer planering tillsammans. 
 
I Tänk om manifestet (2011) resoneras det om transformerande ledarskap, med vilket menas att 
ledaren ska leda med engagerande vision, med trovärdighet, hållbar över tid. Värdegrunden och 
dess arbete kring denna är avgränsningar på vägen. Ledaren ska också utmana, ifrågasätta 
tillvägagångssätt, frigöra handlingskraft, lärarna måste känna att de kan påverka. Vidare ska ledare 
uppmuntra, synliggöra, belöna, fira segrar och bygga egna traditioner. 
 
Enligt min undersökning beskrivs delar av detta, att ledningen måste vara med i utvecklingen som visionär, 
inspiratör och uppmuntra samt föra dialogen vidare så att lärarlag och ledning blir samstämmiga. 
Respondenten menar också att ledningen måste vara lika delaktig i den här utvecklingen som någon annan, 
det behöver inte betyda att rektorn, ledningen är de som bestämmer, men de måste vara med på tåget lika 
mycket och veta vart vi är på väg. Organisationen är väldigt statisk i skolans värld, skolledningen behöver 
tänka på hur organisationen ska modifieras, utreda vad som egentligen krävs för organisation och upptäcka 
de behov som finns vid implementeringen av En till En undervisning. 
 
Organisationen den är ju given, det finns många saker som är svåra att förändra, och därför görs det inte. Det 
hade varit nyttigt att backa och tänka behov i stället. Frågor som, vad är det vi ska göra? Hur löser vi det på 
bästa sätt? Är frågor som organisationen behöver besvarade innan igångsättandet. I nuläget blir det lätt så att 
man utgår från en färdig struktur. 
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Respondenten förtydligar att skolans uppdrag är klart och tydligt, 
 

Det finns inte någon diskussion om det, där har vi vår läroplan som beskriver vad hela  
verksamheten ska handla om. 

 
Den är komplex, den har många delar, men vad skolan ska syssla med, det är givet. 
 
Respondenten beskriver att det krävs tid för lärarna att lära sig, tid till utbildning, men ledningen 
måste ha ett tydligt mål med eventuella delmål samt arbeta med uppföljning. Det behöver sättas upp 
mål för varje årskurs och någon slags plan för En till En undervisning så att det blir en progression 
för lärarna och eleverna i arbetet gällande hur och vilken teknik man använder. Att starta En till En 
undervisning är skolutveckling och ledningen ska vara med på detta. Dessutom ska skolan ha 
grupper som utvecklar en strategi tillsammans med andra exempelvis en ITK-grupp.  
T Gordon (1974), har i sin bok om T.E.T, Teacher effectiveness training, skrivit om kvalitativa 
relationer mellan personal, studenter föräldrar och administrationen. Dessa relationer påverkar 
inlärningen och hur lärare ordnar i sina klassrum. Utmärkande är att ha en öppen, insynsfull, ärlig 
och kontant relation. Eleven måste känna sig sedd och betydelsefull, men även känna att eleven är i 
en tillåtande och kreativ miljö. Det är viktigt enligt författaren för att kunna agera på ett 
professionellt sätt. Elevers problem kan inte lämnas hemma som man skulle kunna tycka att de 
borde, utan lärare måste hjälpa elever med deras ”livsproblem” enligt författaren. 
 
Jag menar att teorier av bra generella inlärningsmetoder och strategier ska appliceras på En till En 
undervisning. Som jag uppfattar En till En undervisning är den inte en ny inlärningsteori utan en ny 
metod. S R Puentaedura (2011) skriver om det redefiniera lärandet och L Vygots (i Imsen, 2005) 
diskuterar den proximala utvecklingszonen. L Vygotskijs proximala utvecklingszon innefattar S R 
Puentaedura förändring i det redefinierade lärandet, men går inte steget längre till 
omdefiniering/redefiniering. 
 
Den proximala utvecklingszonen beskrivs som en utveckling i socialt samspel, och vad barn lär sig 
själv och vad som kräver hjälp av läraren. Elever befinner sig i denna zon när de interagerar med 
annan kunnig elev, lärare eller annan vuxen och lär tillsammans för att kunna använda kunskapen 
själv därefter. Det rendefinierade lärandet ger eleverna en ytterligare dimension som skapar ett 
fördjupat lärande med hjälp av tekniken som möjliggör ytterligare interaktioner med digitala och 
sociala mediers hjälp. Det försätter elever i fler och snabbare interaktioner vid optimal tillämpning.  
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Diskussion och slutsatser 
Eftersom jag undervisar i ämnet bild har jag använt mig av datorer och arbetat i relativt många olika 
program så som Adobe Photoshop, Moviemaker m.fl. under många år. Jag var därför först skeptisk 
när skolan började diskutera att detta var det nya och att vi måste följa med i vår samtid. Jag ansåg 
att jag redan gjorde det och att inget var nytt under solen. Under våra uppstartskurser som jag 
berättat om tidigare var jag mycket ifrågasättande och ville verkligen förstå var i den digitala 
tekniken i och med En till En undervisning var revolutionerande som det beskrevs av föreläsarna, 
Lin- och Fridaskolorna. Det är först nu som jag inser att det inte handlar om En till En undervisning, 
det vill säga tekniken, utan istället att omdefiniera lärandet på olika sätt. Vid uppstarten måste lärare 
få rätt vägledning och utbildning för denna lärandemetod. 
 
Vilka kunskaper behöver lärare ha för en En till En undervisning? 
Under mina intervjuer framkom det resonemang om att lärare anser sig behöva fortbildning i 
tekniken men av olika anledningar. Lärare behöver mer datateknisk utbildning för att bli 
komfortabla med datorerna och programmen. De menar att det är tekniken som är starten för En till 
En undervisning. Lärarna vill känna sig säker med tekniken, därefter kan de pedagogiska idéerna 
komma, de menar att om de har pedagogiska idéer och inte tekniken, så fallerar hela konceptet. Det 
krävs också tydlighet om vad som gäller i samband med datatekniken, om hur vi ska arbeta med 
den, och vad lärarna kan använda den till. Elever behöver också få datorregler dvs. när dessa ska 
användas eller inte. 
 
Andra lärare menar att de kommer med många konstiga idéer och sedan de pratat med någon som 
kan tekniken. Att använda eleverna som bollplank vid teknikproblem kan också komma i fråga. 
Lärare beskriver att de kan känna sig stressade, och att fråga om hjälp kan vara en stressfaktor. 
Exempelvis väljer lärare att avstå från vissa projekt där exempelvis iMovie ingår, fast de egentligen 
vill. Farhågorna ligger i om någon vill veta hur man gör, då kan vederbörande inte svara, de vill inte 
heller be eleven fråga en kompis.  
 
I Tänk om manifestet (2011) beskrivs det om detta, att vid ett omdefinierat lärande behöver läraren 
olika kompetenser. En av dessa kompetenser är den teknologiska. Lärarna säger att teknologin, 
webbaserad kommunikation, är en del av elevernas vardag och om skolan hittar sina möjligheter 
blir skolan en del av elevers hela vardag. Om information om mål, lärande, egenutveckling, 
återkoppling lektioner, seminarier, laborationer och föreläsningar läggs ut digitalt har fler elever 
möjligheter att nå sina mål, en gränslös skola. På detta sätt kan elever få mer individuell hjälp med 
inlärning. En av Respondenterna säger också detta men kallar det för ett ”optimalt sätt”. 
 
Två andra kompetenser i Tänk om manifestet (2011) beskriver att läraren behöver kunskap i 
pedagogik och ledarskap. Läraren har en central roll och ska välja metod och handleda. Läraren ska 
ha förmågan att lära ut grupprocesser vid grupparbeten, samt lära ut värdegrund när elever ska 
interagera, lära ut om etnicitet och allas lika värde när man ska globalisera. Mina respondenter säger 
också att i En till En undervisning finns det ett nytt sätt att tänka. Resonemanget rör sig om vilka 
möjligheter som finns, vilka vägar som finns för att förbättra eller underlätta inlärning. Då krävs det 
att man är öppen och ser den här utvecklingen som en social händelse där man hjälper varandra. 
 
Tänk om manifestet (2011) beskriver lärare med liknande egenskaper, de ska ha verktyg för elevers 
trygghet och självkänsla, leda dem med vision och trovärdighet, kunna skapa mening och 
motivation, handleda till självständighet, vara handlingskraftig och ge kreativ energi i utvecklingen. 
Detta kräver ett genuint engagemang, och intresse. Läraren ska också kunna leda 
värdegrundsarbetet ur ett ”sociala medier” perspektiv. 
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Värdegrund 
I skolan kan lärare ge demokratin ett innehåll och eftersträva det som i texten kallas ”en 
kommunikativ demokrati” Vi kan i detta arbete använda oss av deliberativa samtal. I arbetet med 
skolans demokratiska värdegrund har det deliberativa samtalet successivt kommit att inta en central 
plats. Med deliberativa samtal förstås här 
 
             Samtal där olika uppfattningar och värden kan brytas mot varandra med en strävan  

efter att individen själv tar ställning genom att lyssna, överväga, söka argument och  
värdera, samtidigt som det finns en kollektiv strävan efter att finna värden och normer som  
alla kan enas om (Englund, 2000) 

 
I språket finns våra värderingar inbyggda, och en påverkande och i vissa fall konserverande faktor. 
Det finns inga frizoner där vuxna kan avsäga sig sitt vuxenansvar.  
 
 
Villkoren ser olika ut beroende på om man arbetar på grundskolans lägre eller högre årskurser. Inom 
grundskolan betonas i dag kunskapsuppdraget, men skolan har även ett fostrande uppdrag. Dock har 
lärare valt läraryrket på ämnesrationella grunder och vill arbeta med människors 
kunskapsutveckling. Jag menar att värdegrundsarbetet är om möjligt ännu viktigare i dag än 
tidigare, då vi också fått en större arena och klassrummet har expanderat till ett globalt perspektiv.  
Vi har fått i uppdrag att även undervisa om och fostra elever till goda samhällsmedborgare. 
 

Läraryrket bygger på samhällets tillit och fordrar ett stort yrkesansvar, samt att läraren alltid, inom 
ramen för detta ansvar, sätter eleven i centrum. Läraren som samhällsföreträdare, förebild och 
beskyddare kan ses som en traditionell, övergripande diskurs i talet om vem läraren är. 
(jfr. Irisdotter, 2006) 

 
Man kan säga att lärarnas yrkesetiska kod utgår från en gemensam plattform där samhällsansvar och 
upprätthållandet av samhället är ett kollektivt projekt. Samtidigt finns det ansvar för att stå på 
elevens sida, och att ägna yrkeslivet åt att främja deras utveckling. 
 
Det fjärde kompetensområdet som Tänk om manifestet (2011) nämner är att lärare måste ha 
ämneskunskaper. Lärare ska vara väl förtrogen med ämnets kunskapsmål så att det skapas bra 
handledning. Detta beskriver dock inte mina respondenter, jag antar att detta förutsätts, att alla har 
sina ämneskunskaper. 
 
I min undersökning framkommer att En till En undervisning bidrar till ett verklighetsförankrat 
lärande där lärarna kan skapa uppgifter som är anpassade till samhället. När skolan anpassar sig till 
samhället, med ömsesidig förståelse, motverkas mobbning och kränkningar. Exempelvis kan 
diskussioner föras om hur vi sänder signaler genom ordval och olika begrepp, då kan nät 
trakasserier minska, dvs. genom kunskap, närvaro och samvaro. Trivsel föreligger när man hamnar i 
gemensam kontext. När visionen och värdegrunden är gemensam blir arbetsvardagen enklare, ju 
större kraft och delaktighet i visionen och värdegrunden desto bättre blir klimatet och 
arbetssituationen.  
 
Sammanfattningsvis beskriver elever att de kan vara sig själva eller vara anonyma, De hittar sin 
egen stil, är mer sociala och diskuterar med andra. Eleverna säger också att det är ett tidsfördriv och 
ibland sker det oegentligheter så som att prata nedsättande om andra samt att i vissa lägen är folk 
direkt oförsiktiga. Det beskrivs att man kan välja att vara aktiv eller passiv på sociala medier. 
De före detta eleverna i undersökningen väljer att kommunicera och umgås mer fysiskt, men 
beskriver att tekniken och dess funktion underlättar i livet och bidrar till snabb kommunikation. 
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Som framkommer i resultatet är de elever som vuxit upp med digitaliseringen förtrogna med dess 
hantering och har goda kunskaper om tekniken samt tycker att de lär sig mer och snabbare metod 
med hjälp av datatekniken men de har å andra sidan inget att jämföra med.  
 
Etik 
Att ha goda etiska egenskaper samt att kunna formulera dem i arbetslaget, begrunda och handla 
efter dem tycker jag är en högst väsentlig fråga i samband med användandet av digitala och sociala 
medier. Jag menar att i gemenskap och vid samverkan kan det ske relevanta förändringar, i dessa 
sammanhang kan lärare uppmärksamma och bevara värden som är viktiga för alla. Naturligtvis 
skapar dessa förändringar nya sätt att relatera till varandra. Dessa relationer kan ses som flyktiga 
och ansvarslösa samt att det kan skapa en sorts ny stress när man alltid ska vara tillgänglig. Jag 
konstaterar att skolan inte kan stå utanför denna revolutionerande digitala utveckling och måste 
hitta olika ingångar för att utveckla kunskaper och förmågor i denna riktning. 
 
Skolan kan skapa om den så vill, chattplattformar som är begränsade, men även öppna, detta är 
något elever, föräldrar och lärare måste komma överens om. 
 
Elever kan på chattplattformar diskutera om de behöver hjälp, fråga om skoluppgifter med lärare 
och varandra. Skolan kan också använda Google translator, eller Wikipedia vid informativ 
undersökning. Elever och lärare kan tävla i quizzkampen, och använda sig av www.ne.se osv. 
Elever kan också exempelvis genom Youtube skapa sig uppfattningar om en viss kultur eller ett 
fenomen, och på så vis forma sig sin egen identitet och uppfattning om livet och framför allt 
förhålla sig till kunskapen, med olika inputs från olika källor. 
 
Nytt lärande 
Det krävs en del av lärare och elever som inte har ett naturligt sätt att omge sig med tekniken. I en 
global miljö som digitala och sociala medier erbjuder, finns nya utmaningar. Då fler människor 
utbildas i världen och har olika erfarenheter och kunskaper in i lärandet krävs det ett nytt 
förhållningssätt gällande hanteringen av kulturellt och socialt kapital. 
 
Föreställning om vad utbildning ska omfatta ändras också över tid. I och med En till En 
undervisning sträcker sig utbildning längre än bara att omfatta grundläggande utbildning. Den 
sträcker sig till ett livslångt lärande vilket sträcker sig ut genom skolväggarna, så kallat extramuralt 
lärande, som ex. till museer, yrkesbaserad vidareutbildning eller lärande via Internet. Det 
traditionella läroplanstänket utmanas, och förhållandet mellan lärare och elev och dess maktstruktur 
ändras när den lärandes egna kunskaper blir en viktig aspekt i lärandet. 
 
Exemplet som beskrivs i bakgrunden av Selander & Kress (2010), när de svenska Jas-planen 
byggdes och pilotlärarna fick svårigheter att undervisa kring den nya tekniken, visar att elevers eget 
kunnande kan användas och utvecklas gemensamt mellan läraren och eleven. Det visar också att det 
måste finnas öppenhet mellan lärare och elever så att det skapas ett tillåtande och experimentellt 
klimat som gör att man vågar diskutera de problem som uppkommer. Som jag ser det är denna 
digitalisering och datorisering i lärprocesserna kanske inte så ny, utan möjligen fördjupad. 
 
Dessutom har tekniken givit lärandet en ny dimension. I detta fall kan man säga att multimodalitet 
tar sitt ursprung i de resurser av olika slag som finns tillhanda för att tolka världen och skapa 
mening, som sätts i en social kontext. 
 
Selander och Kress (2010) beskrivning av lärande i en tid av förändring där läroböcker riskerar att 
bli föråldrade visar sig också i min undersökning då detta diskuteras, läroböcker kan te sig 
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föråldrade och man kan ta del av texter och information det behöver man i alla ämnen. 
 

Påverkar En till En undervisning ämnena?  
I min undersökning beskriver lärarna att skolan blir mer lustfylld i och med En till En undervisning. 
Jag tror att skolan måste bli mer verklighetsförankrad så att elever känner relevans, det är viktigt att 
arbetsformerna passar till dagens och elevers verklighet. Vad kan då sociala medier tillföra lärandet 
såsom bloggar, sociala nätverk, Facebook, Youtube, Instagram, m.fl? 
 
Eleverna beskriver i elevenkäten att de är mycket ute på sociala medier och de tycker att de lär sig 
mer och snabbare, de har kontakt med omvärlden. De använder också program som underlättar för 
att utföra diverse uppgifter. Det finns dock några elever som väljer att inte delta i sociala medier, i 
dessa fall måste skolan hitta andra vägar för dessa elever. Det är viktigt att respektera elevers val 
och ta fram andra möjligheter. I dessa fall kan man använda e-post men även delade dokument för 
kommunikation. 
Lärande sker genom möten, interaktion, samspel med andra och sedan reflektion utifrån egna 
erfarenheter och miljön enligt Lev Vygotskij (i Imsen, 2005). Sociala medier tillför lärandet en extra 
dimension som kan skapa meningsfulla relationer. Sociala medier använder olika skapande former 
och medier parallellt, så kallat multimodalt lärande. Naturligtvis behöver det inte vara digitalt, men 
det skapar ett bredare omfång och en vidare global relation. 
 
Respondenterna påtalar att vid  konceptuellt och omdefinierat blir uppgifterna mer 
verklighetsförankrade. Det är ingen nutida upptäckt, under antiken kombinerades tal och gestik och 
rumslig positionering vilket gav mervärde till talets viktigare delar. Kyrkan är också ytterligare 
tecken på dåtida multimodalitet. Kyrkan var rikt illustrerad under medeltiden (1050-1500) den 
rörliga bilden är bara en ytterligare dimension. 
 
I dag talas det om ett vidgat textbegrepp som omfattar både text, talat språk och bildmediet. Denna 
valmöjlighet när man kan använda olika bildskärmar skapar en ny kommunikationsform där man 
som användare har möjlighet att själv skapa och sprida information. När dessa fakta bearbetas i 
olika steg sker ett lärande. Jag anser att elever måste få träning i denna läroform. Jag tänker att när  
elever använder sig av böcker och facklitteratur får de någon sorts överblick om vad de ska lära sig, 
naturligtvis med lärarens hjälp. Denna överblick är inte lika tydlig med digitala och sociala medier, 
träningen består då i att hela tiden vara uppmärksam på vad eleven gör och visa vilken nivå som 
förväntas, ett sätt att göra detta på kan vara genom delade dokument. 
 
Sedan Lpo 94 ligger det på rektor som pedagogiskt ansvarig särskilt att 
 

Ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika ämnen.  
(Lpo 94 s. 17) 

 
En till En undervisning handlar inte om datakunskap, utan vad man kan göra med den tekniken, 
flera ämnen integreras och siktar in sig på flera kunskapsmål samtidigt, tar hänsyn till olika lärstilar 
och strävar efter ett holistiskt perspektiv. Fokus måste ligga på att utveckla kunskapstörstande, 
kreativa, kommunikativa människor med global förståelse (värdegrunden) och god självkänsla. I 
kollaborativt lärande kan man delta globalt i samma projekt och iterativa program som exempelvis 
gör det möjligt att modellera matematiska principer, vid publicering av dessa kan återkoppling ske 
från många via nätet. 
 
Vid skapandet av nutida multimodala uppgifter, enligt Selander och Kress (2010), ska viktiga 
egenskaper väljas ut som ger grund för meningsfull förståelse av världen. Lärarna ska ge 
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sammanhanget en form och relatera de olika egenskaperna till varandra samt göra det möjligt att 
interagera med artefakter. Redskap och instrument av olika slag i kontext gör att uppgiften nästan 
känns som på riktigt. 
 
Lärande är en levande process av prövning, förståelse, behärskning, design, transformation och 
nyskapande. Det nya i detta lärande är att använda simulering för att skapa uppgifter. 
Jag tror att hur det nu än är så kan vi inte undvika framtida lärmiljöer med digitala förtecken, dessa 
skapar större flexibilitet än bokbundna lärmiljöer. Men naturligtvis kan alla resurser som finns 
tillgängliga i klassrummet användas för att skapa lärande. Den datoriserade undervisningen kan 
genomföras på olika sätt. Ett sätt är En till En undervisning, där alla elever och lärare har tillgång 
till en dator. Ett annat kan vara att installera smartboards och interaktiva Whiteboards i 
klassrummen. 
 
Dessa två sätt får olika konsekvenser för läraren och eleven. Vid En till En undervisning engageras 
varje elev i grupp eller enskilt, det kan skapa ett mer individualiserande arbete, medan man med 
smartboards får en mer kollektiviserande lärmiljö som ger läraren en samlande och ledande roll i 
den gemensamma klassrumsaktiviteten. Läraren får då också ett bättre grepp av teckenvärlden som 
eleven befattar sig med, exempelvis söksidor, diagram, filmer, bilder, osv. 
Eleven lär sig utnyttja de resurser som tillhandahålls och utvecklar sin förmåga i relation till dessa.  
Jag tänker att de yngre barnen kan gynnas av den senare, där det är mer fokus på det gemensamma 
och på sociala interaktioner i en lärandefas. Enligt mina respondenter tycker jag mig se att de 
genom att beskriva att det måste finnas ”en progression på vad man använder sig av och vad man 
lär sig”. också tycker att man måste ta ställning till hur man progressivt ska arbeta med olika 
digitala medier. Detta beskriver respondenten genom att säga; 
 

Men tänket måste finnas där, genomsyrande, det känns det som om vi har anammat det här,  
att nu är det detta vi kör, det är inte lika lätt på stora skolor, säkert att någon sätter sig emot, 
då blir det ingenting av det. 

 
Vidare säger respondenten att 
 

Det kan bli väldigt konstigt om man i högstadier mixtrar med detta och i de  lägre  
åldrarna inte skulle få den utvecklingen att använda datorn, ok det kan man lära sig sen  
men man tappar en del. 

 
Mobilt lärande innefattar alla digitala resurser, läsplattor lapptopps mobiler, allt som gör det möjligt 
att hämta information, kommunicera, se film, spela, spel osv. S Björk,(2009) 
 
För att skapa en bra lärandemiljö måste tre parallella aktiviteter vara i bruk, textaktiviteter, 
simulering och färdighetsträning. Det vill säga att jag som lärare måste etablera sammanhang och 
sociala relationer i enlighet med L Vygotskijs teorier (Imsen, 2005) Samt måste läraren och 
skolledningen var medveten om att resurser är det som ligger till grund för de val läraren och 
eleverna gör. (Selander & Kress 2010) 
  
Bedömning 
Bedömning är en viktig aspekt för lärande. Exempelvis blir kommunikation en del av lärandet som 
också bedöms. För att kunna skapa detta lärande är det klokt att först definiera vad lärande är under 
ett uppdrag. Exempelvis beskrivs det i en uppgift att en elev ritat en häst, och hur detta kan bedömas 
utifrån estetiska kriterier, proportioner, men även bedömas i naturkunskap. Det som kan bedömas är 
elevens kunskap om vad hästen äter, hur den lever och vad hästen betytt för människan under 
historien osv. (Selander & Kress, 2010). Denna typ av bedömning ingår i det som jag kallar 
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ämnesövergripande och ingår i nya utmaningen. Här måste lärare gå samman och titta på sina 
kunskapskrav, se om det finns gemensamma förmågor som tränas i ämnena. Om så är fallet kan 
lärarna gemensamt göra en pedagogisk plan för ett uppdrag och göra sambedömningar.  
 
Enligt Svanelid (2011) sitter lärare och försöker skapa lokala pedagogiska planeringar, de gör detta 
utifrån tolkningar av den nya läroplanen Lgr 11. Frågan är hur effektiva dessa planeringar blir, och 
vem lärarna gör dem för? Blir dessa ytterligare en tidskrävande uppgift som tar död på lärares 
kreativitet, eller blir det ett pedagogiskt dokument som även elever och föräldrar har nytta av. 
Jag menar att lokala pedagogiska planer kan synliggöra mitt eget sätt att tänka kring 
undervisningen, kollegor, skolledare, eleverna och deras föräldrar. Som jag förstår det är alla 
gagnade av dessa planer. Begrunda att elever behöver åtta alternativt tolv betyg med minst E för 
gymnasiebehörighet. Därför krävs en tydlighet, samt samarbete kolleger i mellan. 
 
Svanelid (2011) beskriver att skolan har goda möjligheter att skapa ett levande dokument. Han ser 
ett mönster som kan förenkla kommunikationen mellan hem och skola, och mellan olika 
lärargrupper. Svanelids The Big 5 utgår från förmågorna som är långsiktiga mål och kunskapskrav. 
När Svanelid undersöker förmågorna i kursplanen gör han upptäckter som att de praktisk- estetiska 
ämnena tydligt har teoretiska ämneskrav. Det betyder att lärarna ska utveckla och bedöma elevernas 
förmåga att värdera, anpassa och kunna göra omdömen om sin egen arbetsprocess. Att de 
kommunikativa förmågorna dominerar i språkämnena kan förstås. Däremot att de metakognitiva15 
förmågorna och förmågan att hantera information också tar ungefär lika stor plats i mål och 
kunskapskrav, blir nu tydligt. 
 
I undersökningen beskriver respondenten att det kunde vara en vinst att ha en checklista, där läraren 
och eleven får bättre kontroll över mål som ska uppnås och uppnåtts. För elever kan det finnas en 
tillfredställande faktor i en sådan checklista. Läraren kan tydliggöra för eleven vad som behöver 
tränas och läras. 
 

Att ha delmål och mål och känner att man kommer framåt, -jaha, gör jag tillräckligt mycket  
eller kan jag göra lite till. 

 
Eleverna ska inte bara uppmuntras att publicera sina resultat, utan fortlöpande beskriva sina 
reflektioner kring arbetet. I och med detta, kan elever få tips från olika lärare, klasskamrater 
eventuellt föräldrar och andra som kan och vill vara delaktiga i att stimulera elevens 
kunskapsutveckling.  I detta avseende måste lärare hjälpa varandra, bygga upp en organisation kring 
hur den formativa och vidare den summativa bedömningen ska genomföras.  
 
Skolledaren  
Min undersökning har givit mig insikt i hur stort ansvar skolledaren har vid implementeringen av 
En till En undervisning. Denne måste vara tydlig och uthållig och skapa trygghet hos medarbetarna. 
Ett framgångsrikt drag är att ständigt utmana och ifrågasätta varandra och verksamheten för att 
driva arbetet vidare. En projektplan måste upprättas med tydliga visioner, mål och delmål. 
 
Det måste utses en projektledare som driver arbetet framåt som skolledaren kan samarbeta med för 
att datera tidsbegränsningar och annat. Av vikt är också enligt mina förvärvade erfarenheter, att det 
sker en uppföljning. I Tänk om manifestet (2011) beskrivs att de skolor som lyckas med sin 
effektiviseringsprocess tar nya grepp på sin verksamhet i stället för att göra samma sak som innan 

                                                 
15 Metakognition, medvetenhet om eller förståelse av den kunskap man har, en förståelse som kan komma till uttryck 

antingen genom effektiv användning av kunskapen eller genom förmåga att verbalt beskriva den. Ne 2013-10-06 
23.37 
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fast på ett annorlunda sätt. 
 
Det visar sig också i min undersökning att det finns önskemål om en ledare med tydliga mål. 
Lärarna förväntas att ha en ny kunskapssyn, och de kommer få en ny lärarroll. Schema, lokaler, 
förhållandet mellan lärare, allt måste utvecklas och skapa nya arbetssituationer, men man måste få 
mötas och diskutera. Vidare tror respondenterna att organisationen, ledningen måste vara med för 
att initiera och uppmuntra samt skapa tid och förutsättningar för att göra förändringar av detta slag. 
Undersökningen visar att lärarna gärna vill utveckla strategier och samplanera osv. men ledningen 
måste avsätta tid till detta. 
 
Det nämns även att gemensam konferenstid skulle kunna användas. Respondenten tycker att 
studiedagarna innan terminsstart skulle användas för denna planering och omdefiniering. Jag tycker 
att tidsfrågan är en komplex fråga, i skolvardagen har alla lärare konferenser, planeringstider och  
förtroendetid. Ändå har lärarna en känsla av att de inte har tid nog att planera den nya 
undervisningsmetoden En till En. Jag upplever att tiden inte är gemensam, med det menar jag att 
planeringstiden inte ligger samlad på schemat och inte heller tillsammans med andra kollegors. Den 
tid som är gemensam är konferenstiden, initialt måste denna tid avsättas till planering och 
diskussion om man vill implementera En till En undervisning. 
 
Initialt tror jag också att studiedagar efter avslutande termin är mest lämpade för planering och 
igångsättande av En till En undervisning. Jag tror nämligen att man måste planera i stort först och 
lägga grunden. Sedan kan var och en gå hem till sin egen kammare för att fundera på hur eventuellt 
detta ska ske och dessutom har lärarna riktlinjer inför sin egen planering till nästkommande termin. 
Lärarna hamnar då inte i dillemmat om att ”detta hinner jag tyvärr inte vara med på, för då hinner 
jag inte det jag planerat” syndromet. Lärare måste få möjlighet att fundera och reflektera över sina 
idéer och tankar tillsammans för att komma vidare och utveckla omdefinierat lärande med 
eventuella konceptuella uppdrag. En implementering av En till En undervisning är en 
förändringsprocess, och det reagerar man olika starkt på, vissa blir stressade och kan rent av sluta på 
grund av detta. Förändring kan skapa osäkerhet.  
 
Att Implementera 
Under min observation blev jag varse om att många i arbetslaget hade samma tankar om hur de 
kunde tänka sig att arbeta för att genomföra denna förändring av metoder. Det fanns de som såg 
hinder för sitt ämne och sig själv för att genomföra förändring. Men som tidigare framkommit i 
uppsatsen så kräver inte ett omdefinierat lärande att alla gör på samma sätt, det viktigaste som jag 
ser det, är att alla förstår och arbetar mot målen med metoden på olika sätt och att visionen och 
värdegrunden är gemensam. Man behöver inte vara med på olika ämnesövergripande projekt för att 
omdefiniera lärande. 
 
En till En undervisning möjliggör tillgänglighet till olika plattformar för diverse ämnen. Anser 
läraren att det inte är möjligt att delta i ett projekt, kan man ändå arbeta med uppdragsbaserad och 
konceptuellt lärande som är förankrad i verkligheten, i samhället och globalt. När jag analyserar 
lärarlagsobservationen delar jag in svaren i olika kategorier. Utifrån åsikterna lärarna nämner som 
viktiga för hur en start av omdefinierat lärande kan gå till på skolan och efter de förutsättningar som 
föreligger. Jag har även grupperat dem, eftersom jag tycker att vissa rubriker är en förutsättning för 
en annan eller så hör de helt enkelt ihop, men är ändå olika. 
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Lärarlagsobservationen   
Den första gruppen av rubriker är helhetssyn, samarbete och förmågor. Rubrikerna representerar 
planering i olika riktningar. 13 lärare av 18 har på ett eller annat sätt tagit upp 
planeringsproblematiken. Uppstarten av En till En undervisning förutsätter mycket planeringstid 
initialt, så att lärarna kan diskutera var de ska börja. Diskutera vad som är viktigast att fokusera på, 
tid är här ett stort aber. Tid ska organiseras av ledningsgruppen som måste frigöra och möjliggöra 
tid för samplanering.  
 
Nästa gruppering som gjorts är olika metoder och teman som också de behandlar likartade frågor 
fast ur olika synvinklar. Jag konstaterar att 10 lärare av 18 tycker metoder och teman är en 
avgörande fråga för startprocessen. Eftersom olika metoder som blockläsning, temavecka med 
schemabrytande undervisning osv. kräver schemaomläggningar och andra organisatoriska 
ställningstagande, är det av stor vikt att ledningen är med initialt. Eftersom lärare i detta 
sammanhang inte har mandat att fatta beslut är detta också en aspekt varför ledningen måste vara 
delaktig. 
 
Gruppering nummer tre är, mål och bedömning, det var 9 av 18 lärare som ansåg att frågorna i 
samband men En till En undervisning var väsentligt. Rubrikerna i denna grupp diskuterar skolans 
generella uppdrag där lärarna har sina direktiv från den nationella kursplanen. Men vid ett 
omdefinierat lärande utmanas lärarna att tänka på ett nytt sätt gällande innehållet, samt bedömning. 
Det måste därför även i dessa frågor ges tid till diskussion initialt.  
 
2 av 18 lärare ansåg att deras ämnen inte kan samarbeta med andra ämnen eller ser inte vinster med 
ämnesöverskridande eller uppdragsbaserat lärande. Dessa lärare menar att vissa ämnen är så 
specifika, exempelvis laborationerna, att de av den anledningen inte ingår i något projekt. Denna 
grupp kallar jag ogenomförbar. Men som nämndes, innan finns det möjligheter att även i dessa 
ämnen omdefiniera lärande tillsammans med lärarlaget. Man kan titta på olika moment i 
kunskapskraven för att se om det finns nya möjligheter. 
 
Möjligheten finns också att se på förmågor som tränas i ämnet, där finner man liknande förmågor i 
andra ämnen, som exempel kan nämnas den analytiska förmågan. Det är av stor vikt att alla lärare 
är insatta i vad som ska göras, och skolledaren bör vara så insatt att denna kan förklara för dem som 
eventuellt inte ser nyttan med En till En undervisning och ett omdefinierat lärande. 
 
Slutligen nämner en lärare att det måste finnas lust och att det är kul att prova nya saker. Alla är inte 
av samma mening i frågan. Som nämnts innan kan förändring medföra stress och annat obehag, 
därför är det önskvärt att ledningen även i denna fråga måste göra sig gällande och fungera som 
inspiratör, ge stöd och visa på möjligheter. 
 
Utvärdering av ett första försök till uppdragsbaserad undervisning. 
Som jag nämner i resultatet finns det vissa gemensamma synpunkter som lärare och elever erfarit 
under ett redan genomfört uppdragsprojekt. Elever och lärare reflekterar över vid schemabrytning 
att det räcker med en vecka. Elever och lärare upplevde att vissa elever smet undan sitt ansvar då de 
var placerade med flitiga elever i samma grupp, så detta är också något att beakta, att göra olika 
grupperingar. Elever och lärare upplevde också att hanteringen av att ta rast när de själva kunde och 
ville, inte var att föredra. Även här tog en del elever ut svängarna och ansåg sig kunna ta mer raster 
och låta andra gruppmedlemmar arbeta. 
 
Eleverna och lärarna efterfrågade också mer problemlösande och kreativa utmaningar samt extra 
uppgifter när någon gruppmedlem eller gupp blev klara med sitt uppdrag för dagen. Elever och 
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lärare uttalar att de kan utnyttja varandras kunskaper bättre, få till mer grupplärande och bättre 
handledning. 
 
Det fanns också kommentarer som enbart lärarna upplevde som något att beakta vid 
uppdragsprojekt. Att inte ha för stora grupper, fyra elever per grupp känns rimligt. Att ha 
introduktion inför grupparbete där lärarna bl.a. tar upp vilket ansvar elever har under arbetet. 
Handledningsmöten är också något som gynnar grupperna. Att fokusera på förmågor i uppdragen 
samt att tänka ut hur man kan individualisera trots att de arbetar i grupp är också aspekter som 
lärarna vill beakta i framtida projekt. 
 
Elever beskriver att de behöver hjälp med kommunikation inom grupperna, och önskar mer 
gruppfeedback, en del elever menar att skoldagarna blev för långa. Elever anser också att man 
kunde prova flick- och pojkgrupper. Under uppdraget fick eleverna gör många filmer och de tycker 
att det blev för många, då det tar lång tid att redigera dessa. Kvaliteten på filmerna blev inte den 
önskvärda varken från elevers synvinkel eller ur ett bedömningsperspektiv. För att beskriva ett 
sådant filmprojekt kunde eleverna få ett uppdrag; 
-familjen har vunnit en resa (eleverna var indelade i grupper efter deras moderna språk) De fick 
uppdraget att spela in en konversation eller en hotellbeställning på gruppens gemensamma språk. 
Detta kunde eleverna lösa på olika vis. För att få ett fördjupat lärande, i detta fall språk och 
filmkunskaper, måste eleverna få handledning om kunskapskrav och mål som eleverna ska uppnå 
samt vilket ansvar de har för sitt lärande. Detta kan göras på varierande sätt med hjälp av olika 
metodiska tekniker.   
 
Exempel på olika metoder som kan vara användbara vid En till En undervisning. 
Det finns olika metoder att arbeta med omdefinierat arbete exempelvis; 
 
1. Storylinemetoden. Den användas för att sätta det episodiska (minnen som lagrar sådant man varit 
med om) minnet i rörelse och att hänga kunskap på denna berättelse kan vara ett annat sätt att bidra 
till bra inlärningsprocesser. Att låta barnen prata högt och resonera och diskutera medan de gör 
saker är ett bra sätt att bidra med variation. Andra metoder att tillämpa när det diskuteras om 
omdefinierad lärande i skolan kan vara Challenge Based Learning, problembaserad lärande och 
Casemetodik (Tänk om manifestet, 2011). 
 
2. Challenge Based Learning är skapandet av uppgifter som har konkret förankring i verkligheten, 
och skapar ett genuint engagemang kring uppdraget. Integrering av så många ämnen som möjligt 
utvecklar de förmågor elever behöver ha med sig ut i livet. Det betyder också att det måste finnas 
pedagogisk samarbetsinriktad undervisning, och att skapa delaktighet med så många intressenter 
som möjligt i samhället. Genom att uppgifterna angrips ur många olika infallsvinklar, finns det inga 
rätta svar utan nästan oändligt många lösningar. 
 
3. Problembaserat lärande har sin utgångspunkt i ett realistiskt problem, med fyra grund principer. 
Den lärande sätts i centrum och det är dennas kunskap och förståelse om området som utgör 
utgångsläge för arbetet. Lärandet sätts i kontext och eleverna styr själv sin kunskapsutveckling. 
Eleven får ofta och kontinuerligt möjlighet att utvecklas och skapa förståelse tillsammans med 
andra. Basgrupper upprättas och dessa träffas regelbundet, uppdraget eller snarare problemet är 
startpunkten för lärandet. Problemen utformas utifrån kursplaner och kunskapsmål, målet i arbetet 
beskrivs så att det skapar förståelse för elever. Förmågor, färdigheter och förväntningar ska också 
beskrivas och utvecklas. 
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4. Casemetodiken bygger på ett upprepande av praktiken, som ska ge goda praktiker. 
Betoningen ligger på kommunikativa färdigheter och ger möjligheter att illustrera principer. 
Caset ska alltid ha koppling till verkligheten, integreras med teori och praktik. Casemetoden ger 
möjlighet till kreativt och självständigt arbete, övning i problemlösning samt öppen och 
motivationsskapande inlärning. Att kunna se olika perspektiv på samma problem utvecklar eget 
ansvar för lärandet samt kommunikation mellan lärare, elever, kurskamrater och andra. 
Idén bygger på skapandet av fördjupade kunskaper enligt Blooms taxonomi, genom att möten sker 
mellan frågorna i caset allt eftersom de besvaras och utvecklas samt mellan eleven och läraren. 
Svårighetsgraden på casen ökar vart efter som eleverna utvecklar proceduren.  
 
Dessa metoder kan alla appliceras på En till En undervisning på olika vis. För att ge några exempel 
kan lärare genom En till En ge eleven enkelt fortlöpande feedback, och vidare att läraren kan följa 
eleverna direkt genom delade dokument. Vid ett omdefinierat lärande behövs det inga regelrätta 
dagliga lektioner utan man kan behovsundervisa grupperna eller enskilda elever. Lärare får då tid 
till handledningslektioner samt tid till uppföljning. 
 
Exempel på teman  
Exempel på teman kan vara ”Hållbar utveckling”, i ett sådant tema kan det ställas centrala frågor 
som kan ge eleven riktning och fokus på utmaningen, detta är också en bra väg för omdefinierat 
lärande. Utmaningen formuleras så att eleverna måste utforska området och presentera en lösning. 
Eleverna kan ges ledande frågor i uppdraget. Det kan ges inspiration i form av föreläsningar, 
studiebesök och andra aktiviteter som fokuserar på de ledande frågorna, så att eleverna själv 
kommer fram till innovativa, insiktsfulla och verkliga lösningar. 
 
Man kan skapa en bank av baskunskaper och tekniker som man kan tillgå. Det är viktigt att man 
inte låser sig vid dessa, utan försöker hitta nya infallsvinklar och skapar något nytt i samspel med 
eleverna. Källor och litteratur varifrån eleverna kan hitta sina kunskaper är också viktiga att erhålla, 
Lösningen på uppdraget ska kunna presenteras i digital form och publiceras. Uppdragen ska vara så 
vida och öppna att olika lösningar kan framkomma samt att eleverna tillgodogjort sig djupare 
kunskaper. Allt detta enligt Blooms taxonomi16. En risk finns med att publicera vägledande källor, 
elever stimuleras då inte att söka egna vägar till kunskap. Samtidigt finns det en progression i detta, 
då elever måste lära sig hur man på bästa sätt hittar sin kunskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Blooms taxonomi, Bloom [blu:m], Benjamin, 1913–99, amerikansk psykolog med pedagogisk inriktning. Bloom 

formulerade en taxonomi där kunskap definieras från lägre till högre nivå enligt följande: faktakunskap, förståelse, 
tillämpning, analys, syntes och värdering. Ne 2013-10-06, 23.51 
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Avslutningsvis 
Slutligen anser jag att implementeringen av En till En undervisning inte är alldeles enkelt. Precis 
som undersökningen visar har jag förstått att man måste ha positiva inspiratörer och en skolledning 
som driver detta arbete, men framför allt att skolledningen måste ha ett mål och en strategi vid 
införandet av En till En undervisning. Det duger inte att köpa in datorer och sedan tro att det ska 
sköta sig själv, då bytts papper och penna mot datorer, viket i sin tur inte ger den fördjupade 
effekten av uppdrags- och den konceptuella undervisningen. 
 
Under delar av undersökningen tänkte jag att det skiljer sig hur flickor eller pojkar svarade gällande 
digitaliseringen och sociala medier. Därför lät jag elever i enkätundersökningen svara på om de var 
flickor eller pojkar. Detta gav dock inget signifikant resultat som jag förväntade mig. 
Jag hade nämligen läst tidigare studier som visade att flickor och pojkar använder tekniken på olika 
sätt. Men min studie visade inte detta utan tvärtom. Jag drar slutsatsen att en positiv genus 
förskjutning när det gäller användandet av digitala och sociala medier har ägt rum. 
 
Efter som mina frågor är väldigt vida och bygger på generella lärande och didaktiska teorier var det 
viktigt för min undersökning att mina pedagogiska respondenter har god undervisningskompetens. 
Vilka inkluderar att lärare måste ha teoretisk och praktisk undervisningskompetens och förståelse 
för att dessa samspelar med varandra. 
 
Den didaktiska kompetensen är främst den kompetens som har betydelse för kunskapsöverföring. 
Undervisningsaktiviteten måste vara baserad på olika lärostilar och på olika metoder och processer 
men även förståelse för kunskaps och färdighets innehåll. För att kunna göra detta och fatta 
didaktiska och pedagogiska beslut måste utövaren ha vetenskapliga kunskaper, vara medveten, 
analytisk, reflekterande, ha erfarenheter av olika undervisningsmetoder (undervisningsmodeller) 
och ha ämneskunskaper som i sin tur har sin egen vetenskapliga grund. Läraren behöver upptäcka 
elevens förståelse och uppfattningsnivå för att kunna leda eleven in i undervisning som ska syftar 
till att eleven ska förstå nya saker på ett mer fördjupat och kvalitativt sätt. Därför valde jag erfarna 
lärare i mina intervjuer. 
 
Under arbetets gång var jag tvingad att tänka på min egen roll som studieförrättare och den roll som 
jag vanligtvis har, nämligen bild- och slöjdlärare på skolan. Det försvårade möjligen studien 
eftersom deltagarna känner mig och förväntar sig att jag ska delta i diskussionerna. Samtidigt som 
jag fick deltagande som var avslappnade och tillitsfulla. Bearbetningen av data från intervjuerna och 
enkäterna samt observationen hanterades därför med mycket integritet. Jag tog ett steg tillbaka för 
att på så vis inte färga eller spegla mina egna tankar och åsikter under hela arbetets gång.  
 
Som jag nämnt tidigare är min undersökning en triangulering för att få så mycket mätbara resultat 
och information som möjligt, och för att få så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Naturligtvis 
är detta relativt och min förmåga att vara neutral är en svårighet då jag möjligtvis i vissa fall drev 
frågorna så att de svarade på vad jag ville höra. Det hade kanske varit en ide att låta andra forskare 
analysera mitt resultat och mina utskrifter för att bedöma om mina resultat överensstämmer med 
deras. Validitet kan generellt sägas vara att man verkligen mäter det man vill mäta och reliabilitet 
avser att jag mäter på ett tillförlitligt sätt. Syftet i undersökningen har dock säkerställts då jag fått 
nya kunskaper genom undersökningen. 
 
Under processen med uppsatsen har nya frågor uppkommit. 
 
Frågan om vi kan möta elever på och i olika digitala plattformar och sociala medier? 
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Vad gör vi med de elever som inte vill vara i och på dessa forum? 
 
Är det bra att vi skapar klassrum utanför våra fysiska klassrum? 
 
Hur får vi med oss alla?  
 
Hur kan vi kontrollera att eleverna gör vad de ska under dessa arbetsformer?  
 
Hur får vi eleverna att ta ansvar för sitt lärande och slutligen hur får vi eleverna att visa sina 
förmågor? 
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Bilagor 

 
Bilaga 1  
Intervju med f.d. elev som är 20 År och 24 år. 
Hur upplever du digitaliseringen?  
Vad innebär det? 
Hur umgås man på dessa sociala medier? 
Är det kommunikation? 
Hur är man på sociala medierna som inte är arbetsrelaterade medier? 
Det har varit mycket tal om kränkningarna på nätet, nät mobbning, hur kan man undvika sånt? 
Är det inte samma regler på nätet och i övriga samhället? 
Vad händer när det ändå händer? 
Tror du att man måste lära sig något sådant i skolan, hur man ska uttrycka sig på nätet? 
Det finns något som heter värdegrund i skolan, hur man ska vara mot varandra, vilka regler som 
gäller, skollagen som säger hur man ska vara, ingår inte det här med sociala medier i värdegrunden? 
Chatta du någonting? 
Vad finns det för chattprogram? 
Har du upplevt såkallad En till En undervisning? 
Är det något som du tycker kunde vara bra? 
Tror du inte det är en övergångs fas, tills man lär sig? 
Hur ställer du dig till sociala medier, vad tycker du det är bra eller tycker du det är dåligt? 
Hur skulle kunna få mer ansvar, eller ta mer ansvar? 
 
Bilaga 2 
Sammanfattning av lärarlagsobservation. 
Under lärarlagsobservationen var arton lärare närvarande. Lärare 1, som undervisar årskurs 8-9. Är 
orolig över att eleverna kan komma att gå miste om kunskaper om man ska undervisa och bedöma 
ämnesöverskridande. Tycker att man ska sätta upp teman, om man har möjlighet hakar man på. Då 
vinner man något! 
Vill ha klart vad det ska leda till och vill veta vilka uppgifter som finns. 
 
Lärare 2, årskurs 6-7 
Vill skapa en helhet för eleverna, Vill samplanera bättre, 
Vill veta var vi får den tiden ifrån? 
Tänker på blockläsning, färre ämnen för eleverna per dag 
Kan tänka sig temavecka med schemabrytande undervisning. 
Trycker på att undervisningen måste individualiseras så att det inte blir ett enda långt grupparbete 
 
Lärare 3, årskurs 6-9 
Är inte orolig över att elever missar kunskaper vid undervisning och bedömning 
ämnesöverskridande. Tror att man måste planera i mycket god tid i förväg och tillsammans, trycker 
på att planera vilka förmågor som ska tränas och bedömas. 
Vill ha samarbete i språkämnena, kan tänka sig mycket öppna arbetsområden. 
 
Lärare 4, årskurs 6-9 
Vill blockläsa språken, exempelvis 4 veckor/period. 
Trycker på att samplanera. 
Vill skapa fördjupad intensitet och helheter. 
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Lärare 5, årskurs 6-9 
Tänker att man kan vinna på att arbeta med besläktade ämnen. 
Tänker också att vid givna teman, hänga på när det passar in. 
 
Lärare 6, årskurs 6-9 
Är orolig över att eleverna kan komma att gå miste om kunskaper om man ska undervisa och 
bedöma ämnesöverskridande. Tycker att man ska sätta upp teman, om man har möjlighet hakar man 
på. Då vinner man något! 
Vill ha klart vad det ska leda till och vill veta vilka uppgifter som finns. 
 
Lärare 7, årskurs 8-9 
Trycker det är viktigt att starta med att få överblick och sammanhang, trycker på att man kan ha 
varierade arbetssätt, tänker att man kan starta med att göra PPL tillsammans. 
Trycker att man ska fokusera på förmågorna som ska tränas, ha ett kurstänk. 
Refererade till forskaren Erik Truedsson som sa ”undvik inte komplexitet”. 
 
Lärare 8, årskurs 6-7 
Tänker att man kan vinna på att arbeta med besläktade ämnen. 
Tänker också att vid givna teman, hänga på när det passar in. 
 
Lärare 9, årskurs 7-9 
Tänker att man kan ha gemensamma teman och refererar till det nyligen genomförda uppdrags- och 
ämnesöverskridande arbete, poängterar dock att labb timmarna är viktiga att hålla separata. 
 
Lärare 10, årskurs 6 
Säger att vi behöver bli bättre att förstå varandras ämnen, och på så sätt hitta ingångar för ett 
ämnesöverskridande arbete. 
 
Läraren 11, årskurs 6 
Säger att vi behöver bli bättre att förstå varandras ämnen, och på så sätt hitta ingångar för ett 
ämnesöverskridande arbete. 
 
Lärare 12, årskurs 8-9 
Vill trycka på ett entreprenöriellt arbetssätt, tänker att arbetet ska organiseras i ordinarie arbete utan 
att göra schema brytningar. Säger att vi behöver bli bättre att förstå varandras ämnen. Eleverna 
måste beredas att få super koll på vad som förväntas av dem. Tänker att man måste bygga upp 
verksamheten med återkommande projekt. 
 
Lärare 13, årskurs 6-7 
Ser inte att matematiken kan samarbeta med andra ämnen, menar att matematiken måste ske 
kontinuerligt. Har svårt att tänka sig att man kan göra vinster med ett uppdrags och ämnes 
överskridande arbeten i matematik. 
 
Lärare 14, årskurs 6-9 
Säger att vi behöver bli bättre att förstå varandras ämnen, och på så sätt hitta ingångar för ett 
ämnesöverskridande arbete. 
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Lärare 15, årskurs 6-9 
Tänker att det är kul att prova på nya saker. 
Kan tänka sig längre arbetspass, blockläsning (Årskurs 7-9) 
Tänker också starta arbetet med besläktade ämnen. Exempelvis musik-bild-historia. 
 
Lärare 16, årskurs 6-9 
Är inte orolig över att elever missar kunskaper vid undervisning och bedömning ämnesöverskridande. 
Tror att man måste planera i mycket god tid i förväg och tillsammans, trycker på att planera vilka 
förmågor som ska tränas och bedömas. 
Kan tänka sig mycket öppna arbetsområden. 
 
Lärare 17, årskurs 6-9 
Är inte orolig över att elever missar kunskaper vid undervisning och bedömning ämnesöverskridande. 
Poängterar att man måste planera i mycket god tid i förväg och tillsammans, trycker på att planera vilka 
förmågor som ska tränas och bedömas samt att gå igenom om det finns kunskapskrav som kan bedömas 
gemensamt, och hur detta ska genomföras. Tror inte att man ska ”få haka på” utan menar att det måste 
bestämmas hur vi ska arbete mot gemensamma mål. 
Tycker det är viktigt att starta med att få helhetssyn och uppgifterna måste sättas i kontext, trycker på att 
man kan ha varierade arbetssätt, tänker att man kan starta med att göra PPL tillsammans. 
 
Lärare 18, årskurs 6-9 
Är inte orolig över att elever missar kunskaper vid undervisning och bedömning ämnesöverskridande, 
man måste planera tillsammans, planera vilka förmågor som ska tränas och bedömas samt att gå igenom 
om det finns kunskapskrav som kan bedömas gemensamt, och hur detta ska genomföras.  
Tror att det vore bra med varierade arbetssätt, och ser många ämnesöverskridande ingångar mot olika 
ämnen. Tror inte att man ska ”få haka på” utan menar att det måste bestämmas hur vi ska arbete mot 
gemensamma mål. 
Tycker det är viktigt att starta med att få helhetssyn och uppgifterna måste sättas i kontext. 
 
Bilaga 3 
Grupp Intervjuer med två/tre lärare  
Vad krävs för att starta En till En undervisning, av läraren? (förutom tekniken) 
På vilket sätt påverkar arbetet med En till En undervisning ämnena? 
Vilka kunskaper behöver lärare ha för en sådan pedagogik? 
Vad kan man vinna och vad går i så fall förlorat med ett sådant arbetssätt?(1- till- 1- undervisning) 
Kan man med hjälp av digitala medier effektivisera undervisningen, (bl.a. ämnesöverskridande)? 
Du har ju kunskapen om hur elever lär sig på bästa sätt, eller ska ha den kunskapen, är det då ett 
hjälpmedel för att du ska kunna genomföra den undervisningen? Blir det effektivt? 
Måste alla lärare vara aktiva i detta arbete? 
Hur måste organisationen se ut för att starta upp En till En? Vad krävs av ledningen? 
 
Bilaga 4 
Intervju med en lärare  
Vad krävs för att starta En till En undervisning, av läraren? (förutom tekniken) 
På vilket sätt påverkar arbetet med En till En undervisning i ditt ämne? 
Har du inte gjort det innan? 
Vilka kunskaper tror du att du som lärare behöver? 
Vad kan man vinna och vad går i så fall förlorat med ett sådant arbetssätt?(1- till- 1- undervisning) 
Vad är effektivt i ämnet? 
Tror du att En till En kommer underlätta ämnesöverskridande arbete? 
Vad krävs av ledningen? 


