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Digitaliseringens utveckling i skolan går i takt med den teknologiska utvecklingen av det 
omgivande samhället. Ny och mer lättillgänglig teknologi skapar nya möjligheter för skolan. 
Som en följd implementerar allt fler skolor en-till-en på olika grunder. Således är studiens syfte 
att undersöka fem lärares uppfattningar om och förhållningssätt till en-till-en-konceptet i 
svenskämnet, årskurs 4–6. Vidare syftar studien att ta reda på hur undervisningen ser ut idag 
och vad det finns för utvecklingspotential angående en-till-en som arbetssätt. 

Studien tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och semistrukturerade 
intervjuer användes för att samla in studiens material samt besvara följande frågeställningar: 

- Hur använder fem lärare i årskurs 4–6 en-till-en i svenskundervisningen? 
- Hur upplever fem lärare i årskurs 4–6 att en-till-en påverkar sättet att undervisa i 

svenskämnet? 
- Hur upplever fem lärare i årskurs 4–6 att arbetet med en-till-en i 

svenskundervisningen kan utvecklas? 

Resultatet visar att en-till-en i huvudsak används och fungerar som ersättning för den redan 
befintliga undervisningen, närmare bestämt som ersättning för arbetsbok, penna och papper. 
Vidare visar resultatet att en-till-en bidrar till en formativ, individanpassad och elevcentrerad 
undervisning samt att det motiverar eleverna. Slutligen framkommer det av resultatet att 
skolors system och plattformar eventuellt kan motarbeta digitaliseringen och att en-till-två 
skulle kunna vara ett alternativt arbetssätt till en-till-en. 
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The development of digitalization in the school is in step with the technological development 
of the surrounding society. New and more accessible technology creates new opportunities 
for the school. As a result, more and more schools are implementing one-to-one on different 
grounds. Thus, the aim of the study is to examine five teachers' perceptions of and approach 
to one-to-one in the Swedish subject. Furthermore, the study aims to find out how the 
teaching looks today and what there is for development potential regarding one-to-one as a 
way of working. 

The study takes its point of departure in the socio-cultural perspective and semi-structured 
interviews were used to collect the study material and answer the following questions: 

- How do five teachers in grades 4-6 use one-to-one in the Swedish subject? 
- How do five teachers in grades 4-6 experience that one-to-one affects the way in 

which the Swedish subject is taught? 
- How do five teachers in grades 4-6 experience that the work on one-to-one in the 

Swedish subject can be developed? 

The result shows that one-to-one is mainly used and serves as a replacement for already 
existing teaching, more specifically as a replacement for workbook, pen and paper. 
Furthermore, the result shows that the one-to-one contributes to a formative, individualized 
and student-centered teaching and that it motivates the pupils. Finally, the result show that 
schools' systems and platforms can possibly counteract the digitization and that one-to-two 
could be an alternative to the one-to-one. 
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1. Inledning 

På flera sätt har digitaliseringen idag blivit en såväl naturlig som stor del av vardagen. I 

Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det ”att alla elever ska 

ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik […] därigenom ska 

utbildningen ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens” (Skolverket, 2018b, s. 

8). Skrivningen är en indikation på att de digitala verktygen är viktiga och att det krävs en 

digital kompetens för att vara rustad för framtiden. 

Skolans digitalisering har pågått under en längre tid men har under senare år ökat 

explosionsartat (Hylén, 2010). Som en följd har en-till-en-satsningar, ett digitalt verktyg per 

elev, blivit allt vanligare ute i skolorna (Regeringen, 2015; Skolverket, 2016). Allt fler och fler 

kommuner väljer att följa strömmen och implementera en-till-en-konceptet på olika grunder. 

Dock används inte de nya digitala verktygen på de sätt som förväntats och Regeringen (2015) 

förväntar sig att användningen av de digitala verktygen i skolan ska bli mer avancerad. 

Samtidigt kvarstår en av de vanligaste frågorna angående de digitala verktygen i skolan. Går 

det att urskilja någon skillnad på elevers resultat till följd av en-till-en-konceptet? (DiU, 2014). 

Det finns väldigt få studier som visar på förbättrade resultat (Regeringen, 2015) och därtill 

kommer att de totala IT-kostnaderna brukar bli betydligt högre än vad man vanligtvis räknat 

med, vilket kan medföra nedskärningar på annat för att ha råd med verktygen (DiU, 2014). 

Tilläggas kan att en ökad användning av de digitala verktygen å ena sidan bidrar till fler 

utmaningar för lärare vad gäller undervisning och den digitala kompetensen, å andra sidan 

bidrar till ett ökat engagemang och intresse hos elever (Regeringen, 2015). Det råder sålunda 

delade uppfattningar om en-till-en är rätt väg att gå. 

Således, mot den bakgrunden är det av intresse att undersöka lärares uppfattning om och 

förhållande till en-till-en-konceptet i svenskundervisningen samt hur lärare, vars profession är 

att undervisa, anser att arbetet med de digitala verktygen i undervisningen kan utvecklas. För 

att undersöka lärares uppfattningar om och förhållande till en-till-en-konceptet har en 

kvalitativ metod använts och med hjälp av semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare 

i årskurs 4–6 har studiens material samlats in. 
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2. Bakgrund 

Följande avsnitt redogör inledningsvis dels för digitaliseringen av skolan och dels för skolans 

styrdokument. Vidare behandlas en-till-en-konceptet och exempel ges på vilka grunder några 

kommuner valt att införa en-till-en. Därefter redovisas två modeller, SAMR och TPACK, vilka 

beskriver hur digitala verktyg kan användas i undervisningen. Efter det presenteras tidigare 

forskning inom området, vilka också ligger till grund för denna studie. Avslutningsvis 

presenteras det sociokulturella perspektivet som teoretiskt ramverk. 

2.1. Digitalisering av skolan 

Sverige har alltid varit i framkant vad gäller digitalisering av skolan (Tallvid, 2015). Redan 

under 1970-talet lanserade Skolöverstyrelsen projektet “datorn i skolan” i syfte att 

modernisera undervisningen genom att bedriva undervisning om, med och av datorer. 

Projektet blev själva startskottet och banade väg för datorernas intåg i undervisningen. 

Därefter har flera projekt med syfte att implementera digitala verktyg i undervisningen 

lanserats (ibid.). Digitaliseringens utveckling i skolan går i takt med den teknologiska 

utvecklingen av det omgivande samhället (Skolverket, 2018a). Som en följd av ny och mer 

lättillgänglig teknologi skapas nya möjligheter för skolan. Dessa möjligheter har således ökat 

tillgången till digitala verktyg och Skolverkets rapport (2016) redogör att det år 2016 gick 1,8 

elever per dator eller lärplatta i grundskolan. Vidare har regeringen bestämt att Sverige ska 

vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter och som en följd av visionen 

har regeringen beslutat om en digitaliseringsstrategi (Regeringen, 2017). Strategin innefattar 

flera samhällsorgan och enligt utbildningsdepartementet är det i syfte att ge: 

En samlad vision för regeringens digitaliseringspolitik om ett hållbart digitaliserat 

Sverige […] syftet med den övergripande strategin är att Sverige fortsatt ska vara 

ledande när det gäller digitalisering och vara digitalt kompetent. För detta spelar 

skolväsendet en central roll genom att ge möjlighet att utveckla förmågan att använda 

och skapa med digital teknik och förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen 

och samhällets utveckling. (Regeringen, 2017, s. 3) 

Målet med beslutet är dels att alla inom skolväsendet ska utveckla en digital kompetens och 

dels att öka likvärdigheten vad gäller tillgången till, samt användningen av digitala verktyg. 

Målet ska uppnås till 2022 (Regeringen, 2017). Av vikt är att poängtera att digitaliseringen 

handlar om mer än bara själva användandet av de digitala verktygen (Skolverket, 2019). Å ena 

sidan handlar det om förändrade arbetssätt och å andra sidan om nya förhållningssätt. Då barn 
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och ungdomar använder allt mer digitala verktyg, inte minst hemma och på fritiden, har skolan 

fått en central roll vilket återspeglas i styrdokumenten. 

2.1.1. Styrdokument 

Mot bakgrunden av skolans digitalisering ska skolan ge eleverna förutsättningar att utveckla 

en förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen samt samhällets utveckling 

(Skolverket, 2018b). Närmare bestämt ska utbildningen bidra till att eleverna utvecklar en 

digital kompetens, vilket innebär förmåga att använda och kritiskt granska digitala verktyg. 

Anledningen är att eleverna med ett ansvarsfullt förhållningssätt ska kunna se möjligheter men 

också förstå risker med tekniken. Skolans uppdrag är att förbereda eleverna för att leva och 

agera i samhället, det vill säga att eleverna ska kunna orientera sig och verka i ett komplext, 

digitaliserat samhälle med ökat informationsflöde. Under övergripande mål och riktlinjer för 

skolans arbete i Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) 

framkommer det att eleverna ska kunna använda digitala verktyg för kunskapssökande, 

informationsbearbetning och lärande. Dessutom står det i kursplanen för svenskämnet 

(Skolverket, 2018b) att eleverna ska utveckla förmågan att skapa samt bearbeta texter både 

enskilt och tillsammans med andra. Meningen utvecklas i kommentarmaterial till kursplanen i 

svenska (Skolverket, 2017b) där det beskrivs att digitaliseringen påverkar formerna för 

kommunikation samt våra möjligheter till samarbete angående texter. Därav bör eleverna ges 

de möjligheter som tidigare nämnts. Skolan ska även se till att eleverna ges möjligheter till att 

kommunicera i digitala miljöer (Skolverket, 2018b). Eleverna ska även stimuleras till att 

uttrycka sig kreativt genom olika uttrycksformer och utveckla kunskaper om hur man söker 

samt granskar information från olika källor. Vidare ska eleverna få möta olika typer av texter 

för att utveckla sitt språk, den egna identiteten samt sin förståelse för omvärlden. 

Under det centrala innehållet för årskurs 4–6 i svenskämnet står det att undervisningen ska 

behandla skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar (Skolverket, 2018b). Eleverna 

ska få möta texter i digitala miljöer samt ges förutsättningar att uttrycka känslor, kunskaper 

och åsikter med hjälp av ord, symboler och begrepp. Eleverna ska även få träna på handstil 

och skapa samt bearbeta texter för hand. Avslutningsvis ska undervisningen behandla 

informationssökning och hur man granskar samt jämför olika källor. 

2.2. Digital kompetens 

Europeiska unionen (2006) redogör för åtta nyckelkompetenser som varje enskild individ 

behöver dels för personlig utveckling och dels för att kunna vara en aktiv medborgare. En av 
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dessa nyckelkompetenser är digital kompetens och definieras som säker och kritisk 

användning av digitala verktyg. Digital kompetens innebär goda kunskaper om hur digitala 

verktyg fungerar samt vetskap om vilka möjligheter verktygen bär med sig. Enligt Europeiska 

unionen (2006) handlar digital kompetens om att till exempel behärska 

ordbehandlingsprogram, hantering av information samt kunskaper om möjligheter och risker 

genom användningen av internet. För att anses ha digital kompetens bör man, enligt 

Europeiska unionen (ibid.) ha: 

De färdigheter som behövs för att producera, redovisa och förstå komplex 

information och förmågan att skaffa sig tillgång till, söka fram och använda 

Internetbaserade tjänster. Man bör också kunna använda informationssamhällets 

teknik som stöd för kritiskt tänkande, kreativitet och innovation. (Europeiska 

unionen, 2006, s. 16) 

Ferrari (2013) definierar, likt Europeiska unionen, digital kompetens men delar till skillnad 

mot Europeiska unionen upp digital kompetens i fem faktorer. Ferrari (ibid.) menar att digital 

kompetens handlar om information, kommunikation, meningsskapande, säkerhetstänk och 

problemlösning. Behärskas dessa fem faktorer anses man, enligt Ferrari, vara digital 

kompetent. 

Både läroplanerna såväl som kursplanerna belyser vikten av att eleverna ska utveckla en digital 

kompetens (Skolverket, 2017a). Det kan till exempel handla om att eleverna ska använda och 

förstå olika digitala system och tjänster eller lösa problem samt omsätta idéer på ett kreativt 

sätt, med hjälp av digitala verktyg. En annan aspekt av digital kompetens i styrdokumenten är 

att eleverna ska ges förutsättningar att fördjupa sina kunskaper om och användandet av digitala 

verktyg. Ytterligare en aspekt som innefattas av den digitala kompetensen är att eleverna ska 

utveckla förmågan att undersöka och värdera information från internet. Detta omfattar även 

att eleverna ska kunna sovra i ett stort informationsmaterial, kunna söka och få fram den 

information som eftersöks (ibid.). 

2.3. En-till-en 

Termen en-till-en innebär att varje enskild elev i en skolklass förses med ett eget digitalt 

verktyg, vanligtvis en bärbar dator eller lärplatta med tillgång till internet, som integreras i 

undervisningen samt lärandet (Kroksmark, 2013; Skolverket, 2018a; Tallvid, 2015). 

Grundtanken med en-till-en-konceptet kommer ursprungligen från Papert (1980) som ansåg 

att de digitala verktygen (på den tiden datorer), först kunde användas med sin fulla potential 
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och få genomslagskraft när varje elev hade tillgång till en egen. En-till-en-konceptet fick sen 

sitt genombrott i mitten av 1990-talet i USA och därefter har det anammats av flera länder i 

olika världsdelar (Hallerström & Tallvid, 2008). I början av 2000-talet infördes konceptet i 

Sverige och har sedan dess blivit allt vanligare, 2014 hade majoriteten av Sveriges kommuner 

i någon form implementerat en-till-en (Tallvid, 2015). Sammantaget kan termen en-till-en 

likställas med digitalisering och därmed omfattar den all teknologi som motsvarar 

förväntningarna på den moderna skolan. En-till-en är nutidens digitalisering av klassrummet 

(ibid.). 

2.3.1. Införandet av en-till-en 

Grunderna på vilka kommuner väljer att införa en-till-en är lika men ändå olika. Med motivet 

att sträva efter enkla, effektiva och smidiga lösningar för samarbete samt kommunikation. I 

förhoppning att kontinuerligt kunna stödja och leda elever samt skapa goda förutsättningar 

för lärande införde Kävlinge kommun (2018) och Falkenbergs kommun (Tallvid, 2010) 

konceptet med ett digitalt verktyg per elev. I sin tur implementerade Jönköpings kommun 

(u.å.) en-till-en på grunderna att skapa moderna, motiverande och kreativa miljöer för elever. 

För att kunna ge eleverna goda möjligheter att utveckla digital kompetens samt för att eleverna 

ska kunna lära sig att se möjligheter och förstå risker med digitala verktyg. Men även för en 

likvärdig tillgång till digitala verktyg. På liknande grunder togs beslutet att införa en-till-en i 

Tidaholms kommun (J. Aldén, personlig kommunikation, 29 april, 2019) som även poängterar 

förhoppningen om att konceptet ska förbättra och effektivisera skolverksamheten. Tilläggas 

kan att en av de avgörande faktorerna till beslutet var att Skolverket föreslår att alla elever i 

den obligatoriska skolan ska ha tillgång till ett eget digitalt verktyg (J. Aldén, personlig 

kommunikation, 29 april, 2019). Samtidigt kan noteras att Ale kommun (2011), Lunds 

kommun (2018) och Nacka kommun (u.å.) implementerade en-till-en på grunderna att vara i 

framkant vad gäller informationsteknik och för att kunna möta den nya tidens krav på 

kreativitet, entreprenöriellt lärande och nytänkande. Men även för att gå från en lärarcentrerad 

undervisning till en elevcentrerad undervisning och för att söka nya vägar att möta elever i 

behov av särskilt stöd. Sammanfattningsvis konstaterar Hallerström och Tallvid (2008) att de 

vanligaste anledningarna till införandet av en-till-en är att förbättra elevers prestationer med 

hjälp av digitala verktyg, stärka likvärdigheten och ge alla liknande möjligheter. Det vill säga 

att ge alla elever oavsett socioekonomisk bakgrund tillgång till digitala verktyg. Att förbereda 

elever för framtiden, få en elevcentrerad undervisningen samt läroplanens krav på användning 

av digitala verktyg (Hallerström & Tallvid, 2008). 
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2.4. Modeller för analys av användande 

I kommande avsnitt följer en presentation av två modeller där den ena representerar 

tillvägagångssätt för att välja, använda och utveckla digitala verktyg i undervisningen och den 

andra kan ses som ett verktyg för att förstå undervisningspraktiken med digitala verktyg. 

2.4.1. SAMR: Substitution, Augmentation, Modification and Redefinition 

SAMR-modellen utvecklades av Puentedura (2009) och fungerar som ett verktyg för hur 

skolan kan ta tillvara på den teknologiska utvecklingen och de digitala verktygen. Därav även 

hur undervisningen kan utvecklas i takt med den teknologiska utvecklingen, närmare bestämt 

hur digitala verktyg används under lärandet (Figur 1). SAMR är en förkortning av de fyra 

nivåerna, vilka modellen består av: Substitution, Augmentation, Modification samt Redefinition. 

Första nivån substitution eller ersättning innebär att gammal teknik ersätts med ny, men själva 

processen varken förbättras eller förändras. Till exempel att en dator enbart används som en 

skrivmaskin. I den andra nivån, augmentation eller förbättring används den nya teknikens 

funktioner för att förbättra och förenkla processen. Det vill säga att den nya tekniken ersätter 

den gamla och bidrar till en funktionell förbättring. Till exempel använder elever digitala 

verktyg själva för att läsa och lyssna på individuella digitala berättelser istället för att läraren 

läser högt (Hamilton, Rosenberg & Akcaoglu, 2016; Puentedura, 2009). På tredje nivån, 

modification eller förändring läggs mer fokus på uppgifter och lärande snarare än själva tekniken 

som i tidigare nivåer. I denna nivå förändras arbetssättet och uppgifterna, de anpassas 

gentemot tekniken och inte tvärt om som i tidigare nivåer (Puentedura, 2009). Sista nivån, 

redefinition eller omdefiniering innebär att nya uppgifter kan skapas som med tidigare, äldre 

teknik, var omöjligt. Härav följer att undervisningen bedrivs på ett nytt sätt, med hjälp av 

digitala verktyg. 

 

(Figur 1. Puenteduras Substitution, Augmentation, Modification  
and Redefinition. Från http://www.hippasus.com/rrpweblog/) 
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SAMR-modellen ses utifrån hierarkiska nivåer men enligt Puentedura (2009) handlar det inte 

om en stegvis utveckling utan snarare i allmänhet om lärares kompetens och i synnerhet 

uppgifternas karaktär och mening. Hamilton et al. (2016) problematiserar i sin tur SAMR-

modellen och dess hierarkiska nivåer, de menar att den avvisar komplexiteten i undervisningen 

med digitala verktyg. Eftersom nivåerna organiserat och fördefinierat lärarnas användande av 

digitala verktyg. Samtidigt kan det noteras att Hamilton et al. (2016) hävdar att hierarkiska 

modeller eller representationer i vissa fall kan vara användbara för att öka förståelse för en del 

fenomen. 

2.4.2. TPACK: Technical, Pedagogical and Content Knowledge 

TPACK, som är en förkortning av Technical, Pedagogical and Content Knowledge (Mishra & 

Koehler, 2006) är en vidareutveckling av Shulmans (1986) modell PCK, Pedagogical Content 

Knowledge. Shulman (ibid.) beskriver med PCK-modellen att det inte räcker med att vara en 

skicklig pedagog med goda ämneskunskaper. Som lärare behöver du kunna kombinera de två 

färdigheterna, närmare bestämt ha kunskap om hur man lär ut ett specifikt ämnesinnehåll 

(ibid.). Som en följd av större tillgång till teknologi i undervisningen vidareutvecklade Koehler 

och Mishra PCK-modellen (Koehler, Mishra & Cain, 2013). Istället för att bara innefatta 

pedagogik (pedagogical) och ämneskunskaper (content knowledge) tar TPACK-modellen även den 

tekniska kompetensen (technical) i beaktande. 

I TPACK-modellen finns alltså tre fundamentala former av färdigheter (teknik, pedagogik och 

ämnesinnehåll) vilka illustreras i figur 2 (Koehler et al., 2013). Modellen beskriver att 

färdigheterna påverkar och är beroende av varandra samt att det är i interaktionen mellan 

dessa som undervisning av goda kvalitéer växer fram. Teknik (technical) innebär den kunskap 

som läraren besitter om den teknologi som används. Pedagogik (pedagogical) behandlar lärarens 

kunskaper angående lärande eller hur undervisning bör bedrivas. Ämneskunskap (content 

knowledge) är kort sagt lärarens kunskaper om ämnet (ibid.). 

(Figur 2. TPACK-modellen. Hämtad från: http://tpack.org/) 
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Sammantaget är TPACK en modell som belyser vikten av att lärare kan integrera de olika 

färdigheterna. Den illustrerar de komplexa relationerna mellan teknik, pedagogik och 

ämnesinnehåll vilket kan bidra till en förståelse som kan användas för att utveckla 

undervisningsstrategier (Koehler et al., 2013; Mishra & Koehler, 2006). 

2.5. Tidigare forskning angående en-till-en i undervisningen 

Enligt Kroksmark (2013) sker det förändringar i lärarkompetensen vid införande av en-till-en, 

vilket lärare vanligtvis är medvetna om. I sin tur belyser Peled, Blau och Grinberg (2015) att 

det är just det som krävs, det vill säga förändringar i hur lärare ser på sin yrkesroll för att en 

skola ska kunna omvandla undervisningen från en traditionell till en en-till-en undervisning. 

Samtidigt kan noteras att Bocconi, Kampylis och Punie (2013) menar att det är nödvändigt att 

flytta fokus från de enskilda digitala verktygen till lärande med hjälp av de digitala verktygen. 

Peled et al. (2015) hävdar likt Bocconi et al. (2013) att det inte räcker med ett personligt digitalt 

verktyg för att det ska ske en förändring utan förändringen måste börja med lärarnas attityder 

och uppfattningar. Digitala verktyg är ett kraftfullt pedagogiskt verktyg, men tekniken i sig 

producerar inte några djupare pedagogiska förändringar (Peled et al., 2015). Bebell och Kay 

(2010) menar att en-till-en-konceptet kan förändra undervisning och lärande radikalt om de 

digitala verktygen används med sin fulla potential. De redogör i sin studie som undersöker hur 

undervisning och lärande förändras vid implementering av en-till-en, att lärare varken var 

villiga eller intresserade av att ändra sina attityder eller sin pedagogiska undervisning. Samtidigt 

är det omöjligt att säga att enskilda lärare ligger till grund för om implementeringen av en-till-

en blir lyckad eller ej. Men lärare spelar en viktig roll vad gäller framgången av konceptet 

(Bebell & Kay, 2010). Heath (2017) redogör i sin tur för att lärares egen tilltro gentemot de 

digitala verktygen kan vara angörande för om en-till-en-konceptet används överhuvudtaget. 

En-till-en-konceptet och de digitala verktygen i undervisningen kan vara ett stöd för lärares 

undervisning då det ger möjligheter till en ökad kontroll över vad eleverna gör, presterar och 

vilken kunskapsnivå de ligger på (Kroksmark, 2013). På samma sätt resonerar Peled et al. 

(2015) som i en studie undersökte konsekvenserna av att integrera en-till-en med hänseende 

till lärares pedagogiska uppfattningar och pedagogiska diskurs i klassrummet. De märkte att 

lärarna med hjälp av de digitala verktygen på ett lättare sätt kunde individualisera och möta 

eleverna. Vidare leder en-till-en-konceptet till förändrade arbetsuppgifter för lärare 

(Kroksmark, 2013) och Bebell och Kay (2010) redogör för att förändringen allt som oftast är 

större för lärare än för några andra. Den största förändringen är den ökade variationen, att 
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lärare ska hitta nya kreativa sätt att bedriva sin undervisning på med hjälp av digitala verktyg 

(Kroksmark, 2013). Således måste lärare göra investeringar i tid och ansträngning för att kunna 

möta denna förändring samt anpassa läromedel och sina metoder till en-till-en (Bebell & Kay, 

2010). När det gäller lärares arbetsbelastning redogör Grönlund (2014) som intervjuat och 

skickat ut enkäter till lärare för att en-till-en ger lärare ytterligare arbete på grund av den 

förändring som tidigare nämnts. Även en ökad individualisering och ett större behov av käll- 

och äkthetskontroll kräver tid. Härav följer att undervisningstiden för lärare i en-till-en-skolor 

minskar. Likartat resonerar Peled et al. (2015) som märkte att planering och förbättring av 

undervisningen med en-till-en tog lång tid till en början, men så småningom när lärare 

förbättrat sin digitala kompetens och blivit vana vid arbetssättet gick det mycket snabbare. 

Angående lärares digitala kompetens menar Topper och Lancaster (2013) att en-till-en-

konceptet sannolikt inte leder till några positiva resultat om lärare inte ges den kunskap, tid 

eller möjligheter till att utforska och lära sig de digitala verktygen. Vidare menar de att lärare 

måste kunna interagera sina undervisningsmetoder med de digitala verktygen. I likhet med 

Topper och Lancaster (2013) menar Hallerström och Tallvid (2008) att kompetensutveckling 

angående de digitala verktygens pedagogiska möjligheter är en av de viktigaste faktorerna för 

att lyckas med implementeringen av en-till-en. Forskning inom ämnet (Kroksmark, 2013; 

Maninger & Holden, 2009; Peled et al., 2015) belyser att lärare saknar den digitala 

kompetensen och efterfrågar kompetensutveckling. Samtidigt kan noteras att det räcker med 

ett kollegialt lärande, det vill säga att kolleger hjälper varandra med de digitala verktygen för 

att de ska bli mer benägna att använda dem i undervisningen (Peled et al., 2015; Penuel, 2006). 

Tallvid (2015) hävdar att det inte går att påvisa några effekter av hur en-till-en påverkat 

undervisningen och elevers resultat. Men i motsats till Tallvid (2015) redogör Penuel (2006) 

för positiva resultat av en-till-en angående elevers användande av digitala verktyg och deras 

skrivförmåga. En-till-en ger elever en större och personlig tillgång vilket medför en ökad 

träning i att använda teknologi (ibid.). Vidare bidrar konceptet med ett digitalt verktyg per elev 

till att det är lättare att fånga elevernas uppmärksamhet, öka deras motivation och skapa 

struktur samt ordning (Hallerström & Tallvid, 2008; Kroksmark, 2013). Att det bidrar till 

struktur och ordning är på grund av att allt skolmaterial finns samlat på ett ställe, snabbt och 

lättillgängligt. Vidare menar Peled et al. (2015) att en-till-en leder till att lärare förbättrar sina 

pedagogiska färdigheter men de misslyckas med att förändra sina grundläggande attityder vad 

gäller undervisning. Detsamma menar Tallvid (2015) som redogör för att de grundläggande 

strukturerna för hur undervisning bedrivs förblir oförändrade. Tilläggas kan att själva arbetet 
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med en-till-en inte förändras avsevärt över tid men som tidigare nämnts förändras lärares 

uppfattningar om lärandet (Peled et al., 2015). 

I en-till-en-miljöer måste lärare i undervisningssammanhang göra antaganden om elevers 

olikheter vilket leder till att de måste inse att alla elever lär sig på olika sätt (Kroksmark, 2013). 

Följaktligen bör undervisningen anpassas till dessa förhållanden. Dessutom leder det i sin tur 

till att elever i en-till-en-undervisning arbetar mer självständigt och individualiserat, där 

lärarens arbete anpassas till eleven (Grönlund, 2014; Peled et al., 2015). Vilket betyder att det 

i en-till-en-undervisning blir mer fokus på eleven. Vidare redogör Kroksmark (2013) för att 

lärare upplever att användandet av de digitala verktygen sålunda leder till en formativ 

undervisning på grund av att fokus ligger på eleven. Han menar även att de digitala verktygen 

är ett värdefullt verktyg för elever som har svårt att nå kursplanernas uppsatta mål. 

Anledningen är att lärare på ett tydligare och enklare sätt än tidigare kan diagnostisera vad som 

behöver göras för att kunna nå eleven och följaktligen anpassa undervisningen (ibid.). På 

samma sätt resonerar Maninger och Holden (2009) som i sin studie undersökte effekterna på 

undervisning och lärande av ett en-till-en-initiativ på en privatskola i USA. De såg fördelar 

med de digitala verktygen för elever med speciella behov, eftersom dessa elever kunde arbeta 

ostört och inte kände sig speciella eftersom alla andra också hade ett eget digitalt verktyg. 

Samtidigt kan införandet av en-till-en förstärka problemen för de elever som har svårt med att 

nå målen beroende på det ökade självständiga arbetet, att dessa elever drabbas ännu hårdare 

(Skolverket, 2018a). 

Det ökade självständiga arbetet som är en följd av införandet av en-till-en beror på att lärarna 

ges möjlighet att gå ifrån en lärarcentrerad undervisning till en elevcentrerad, där eleverna ges 

större möjligheter (Peled et al., 2015). Hallerström och Tallvid (2008) lyfter två negativa 

aspekter som följd av ett större elevansvar tack vare ökat självständigt arbete. För det första 

kan lektionerna vara svårstartade på grund av teknikstrul eller att eleverna redan är igång med 

annat. För det andra är det inte säkert att eleverna gör vad de ska, utan istället sitter och gör 

annat eller spelar spel. Liksom Hallerström och Tallvid (2008) menar Bebell och Kay (2010) 

att det skapar stora problem om tekniken inte fungerar eller om de digitala verktygen brister 

vad gäller hård- och mjukvara. Om så är fallet kan de digitala verktygen istället utgöra hinder 

för en framgångsrik omvandling av undervisningen. 

En elevcentrerad en-till-en-undervisning möjliggör att eleverna har omedelbar tillgång till 

information vilket kan förändra lärarens position i klassrummet (Kroksmark, 2013; Peled et 

al., 2015). En-till-en bidrar visserligen till en mer elevcentrerad undervisning men den 



11 
 

lärarcentrerade undervisningen finns kvar i stor utsträckning (Peled et al., 2015). Sammantaget 

drog Peled et al. (ibid.) slutsatsen att en-till-en-undervisning inte förbättrar klassrummets 

inlärningsdiskurs väsentligt. Utan de digitala verktygen uppfattas mer som en individ- eller 

gruppinlärningsteknik och majoriteten av lärarna som deltog i studien nöjde sig med att ersätta 

och förstärka redan befintliga undervisningsmetoder vid användandet av de digitala verktygen. 

Avslutningsvis grundar sig lärares användning av digitala verktyg i en-till-en-skolor på fyra 

faktorer (Bebell & Kay, 2010). För det första spelar lärarnas egna attityder gentemot de digitala 

verktygen en viktig om inte avgörande roll. För det andra tillgången till teknisk support, då 

många lärare efterfrågar kompetensutveckling. För det tredje är lärarnas digitala kompetens 

en viktig faktor, eftersom det är omöjligt att förutsäga den tekniska utvecklingen och hur de 

pedagogiska behoven hos en alltmer teknisk elev kommer bemötas av framtidens lärare. För 

det fjärde krävs det att skolledning och rektor främjar digitala verktyg (ibid.). 

2.6. Teoretiskt ramverk 

Studiens teoretiska utgångspunkt tas i ett sociokulturellt perspektiv med inriktning på 

medierande verktyg. 

I ett sociokulturellt perspektiv på lärande är samspelet mellan kollektivet och individen i 

förhållande till kulturen i fokus istället för individen själv (Säljö, 2014). Hur individer och 

grupper lär sig och formas av den sociala omgivningen och kulturen, samt hur de kulturella 

verktygen tillämpas. Enligt Vygotskij (2011) befinner sig människan ständigt i förändring, han 

menar att hon hela tiden har möjligheten att ta över och utveckla kunskaper samt erfarenheter 

från andra. Det sker i kontexter av samspel, både intellektuellt och praktiskt. 

Verktyg i det sociokulturella perspektivet menar Säljö (2014) är de resurser som används för 

att förstå och analysera samt agera i vår omvärld. Människan kan med hjälp av verktygen 

utvecklas och verktygen är såväl intellektuella som praktiska (Vygotskij, 2011). Genom att 

utveckla och använda dessa verktyg kan vi nå bortom våra egna biologiska begränsningar 

(Säljö, 2014; Vygotskij, 2011). Ett exempel är enligt Säljö (2014) traktorn eller skördetröskan 

som ökar arbetsförmågan och tidsanvändningen, skörden går snabbare och allt blir effektivare. 

Men traktorn måste sålunda tillverkas och underhållas vilket kräver avancerade kunskaper. 

I föreliggande studie anses de digitala verktygen som en sorts medierande verktyg. Säljö (2014) 

menar att begreppet mediering förklarar den kunskap eller information som uppstår vid 

samverkan mellan individ och verktyg. De digitala verktygen i studien är sålunda medierande 
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i den mening att de ses som resurser för eleverna att förstå och analysera sin omvärld samt 

som ett redskap för att inhämta information och kunskap (ibid.). 

Synen på hur vi lär enligt det sociokulturella perspektivet handlar således om hur vi tillägnar 

oss samt tillämpar verktygen i teori och praktik. Verktygen bär på tidigare generationers 

erfarenheter och insikter, vilka vi utnyttjar när vi använder verktygen. Men samtidigt utvecklas 

och förändras dessa kulturella verktyg vilket kräver att vi är uppdaterade för att kunna tillämpa 

dem (Säljö, 2014).  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka fem lärares uppfattningar om och förhållningssätt 

till en-till-en i svenskämnet. Studiens vidare syfte är att ta reda på hur undervisningen ser ut 

idag och hur arbetet med digitala verktyg kan utvecklas. 

Syftet skall besvaras genom följande frågeställningar: 

• Hur använder fem lärare i årskurs 4–6 en-till-en i svenskundervisningen? 

• Hur upplever fem lärare i årskurs 4–6 att en-till-en påverkar sättet att undervisa i 
svenskämnet? 

• Hur upplever fem lärare i årskurs 4–6 att arbetet med en-till-en i 
svenskundervisningen kan utvecklas? 
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4. Metod 

För att finna svar på föreliggande studies frågeställningar har semistrukturerade intervjuer med 

grundskolelärare i årskurs 4–6 genomförts. I följande avsnitt kommer den valda metoden att 

presenteras. Vidare presenteras studiens urval samt genomförande och analys av det insamlade 

materialet. Avslutningsvis kommer etiska aspekter gällande metod och material att redogöras 

för. 

4.1. Semistrukturerad intervju 

Föreliggande studies intention är att bidra till kunskap om lärares upplevelser och 

uppfattningar angående en-till-en i svenskundervisningen. Om man söker förstå fenomen 

samt upplevelser ur någon annans perspektiv och erfarenheter bör en kvalitativ metod 

användas (Kvale & Brinkmann, 2014). Sålunda användes semistrukturerade intervjuer för att 

samla in studiens material, detta för att å ena sidan få fylliga och detaljerade svar och å andra 

sidan för att undersöka vad respondenterna upplever som relevant och viktigt vid en förklaring 

och förståelse av händelser (Bryman, 2011). Den semistrukturerade intervjun kan ses som ett 

samtal som genererar ett bedömningsunderlag. Frågorna är förutbestämda men följdfrågorna 

anpassas efter vad respondenten berättar (ibid.). En intervjuguide med frågeställningar 

skapades (bilaga 2) vilken låg till grund för intervjuerna. Även om intervjuguiden består av 

frågeställningar som ska beröras vid samtalet ger den semistrukturerade intervjun möjlighet 

till en flexibilitet, där intervjuaren aktivt följer upp respondenternas uttalanden i syfte att 

försöka tydliggöra och amplifiera deras svar (Bryman 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Sammantaget beskriver Kvale och Brinkmann (2014) den kvalitativa forskningsintervjun som 

en metod för att få en förståelse av världen genom sitt urval, och menar att det är allt annat 

än enkelt. Bryman (2011) tillägger att det behövs goda förberedelser och att kvalitativa 

intervjuer är ett krävande arbete. 

4.2. Urval 

Studiens urval var ett bekvämlighetsurval och har varit målinriktat, det vill säga att urvalet 

gjordes i hopp om att respondenterna skulle vara relevanta för studiens frågeställningar 

(Bryman, 2011). Följaktligen har endast lärare i grundskolans årskurser 4–6 som för det första 

arbetar på en skola som implementerat en-till-en, för det andra använder sig av digitala verktyg 

i svenskundervisningen och för det tredje varit verksamma innan implementeringen av en-till-

en blivit tillfrågade om att delta i studien. Två respondenter var sedan tidigare kända för 
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författaren, vilka innefattar bekvämlighetsurvalet. För att få kontakt med fler respondenter 

nyttjades respondenterna från bekvämlighetsurvalet, vilket gjorde att urvalet övergick till ett 

snöbollsurval (Bryman, 2011). Valet av bekvämlighets- och snöbollsurval innebär visserligen 

att det är omöjligt att generalisera studiens resultat samt att det är osannolikt att urvalet blir 

representativt för populationen (ibid.). Men studiens syfte ämnar inte dra några generella 

slutsatser utan ämnar istället att redogöra för fem lärares upplevelser för att skapa förståelse 

inom ett aktuellt område. Vidare kan studiens resultat bana väg för fortsatt forskning. Härav 

följer att urvalet anses försvarbart. 

Urvalet består av fem lärare i olika åldrar från två skolor inom samma kommun. Det vanliga i 

intervjustudier brukar enligt Kvale och Brinkmann (2014) vara att antalet respondenter ligger 

runt 15 +/- 10. Ett mindre urval ger mer tid åt förberedelse och analys. 

Respondenterna är avidentifierade och presenteras i resultatet med fiktiva namn (Alma, Alicia, 

Anders, Beata & Bengt), de enda faktorerna som tagits hänsyn till är skola och kön. De 

respondenter som arbetar på samma skola har därav fiktiva namn med samma 

begynnelsebokstav (A för den ena skolan och B för den andra). 

4.3. Genomförande 

En pilotintervju genomfördes för att se hur intervjuguiden (bilaga 2) föll ut och för att få lite 

erfarenhet av metoden (Bryman, 2011). Dessutom var pilotintervjun ett sätt att säkerställa att 

frågorna i intervjuguiden berörde det som var avsikten enligt studiens syfte. Tilläggas bör att 

pilotintervjun inte är inkluderad i urvalet då respondenten inte uppfyllde de kriterier som låg 

till grund för arbetet. 

Studiens respondenter kontaktades via e-mail i vilken samtyckesblanketten (bilaga 1) fanns 

bifogad. Tre av fem intervjuer skedde i grupprum varav de två andra respondenterna 

intervjuades i respektive hemklassrum. Intervjuerna genomfördes således på en plats där 

respondenterna kunde känna lugn och trygghet (Kvale och Brinkmann, 2014). Intervjuerna 

varade mellan tjugo till fyrtiofem minuter och spelades in på intervjuarens privata mobiltelefon 

och dator. Inspelningen gjordes för att materialet skulle transkriberas. Transkriberingarna 

gjordes för att kunna garantera att det verkligen var respondenternas utsagor som sedan 

analyserades, vilket leder till att det finns en äkthet i studien (Bryman, 2011). Intervjuerna 

genererade svar som analyserades, tolkades och bearbetades, vilket tog mycket tid. 
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4.4. Analys 

Analysarbetet startade med vad Bryman (2011) och Kvale och Brinkmann (2014) benämner 

som kodning. Först lyssnades intervjuerna igenom utan att notera eventuella kategorier eller 

teman. Sedan lästes utskrifterna, det vill säga transkriberingarna av intervjuerna med syfte att 

notera olika kategorier, med hjälp av färger (Bryman, 2011). Att dela upp det insamlade 

materialet i olika färgkategorier gav en bättre överblick, vilket gjorde det mer hanterbart (Kvale 

& Brinkmann, 2014). När färgkategoriseringen var gjord granskades koderna kritiskt. Under 

arbetsprocessen med kodningen fanns en medvetenhet angående problematiken som uppstår 

när kontexten i det som sägs går förlorad (Bryman, 2011). Eftersom ett muntligt uttalande 

plockas från sitt sammanhang tappas den sociala situationen. 

När koderna var färgmarkerade började sökandet efter teman, en tematisk analys (Bryman, 

2011). Tematiseringen gjordes för att organisera färgkategoriseringarna i mindre centrala 

teman, i syfte att närma sig materialets kärna (ibid.) De olika teman som urskiljs är resultatet 

av noggrann läsning av utskrifterna i koppling till studiens tre frågeställningar och mynnade 

ut i följande: Användning av digitala verktyg i svenskundervisningen, En-till-en som arbetssätt samt 

Digital kompetens och utveckling av en-till-en, vilka presenteras i resultatet. 

Enligt Bryman (2011) kan det i arbetsprocessen med att tolka och kategorisera materialet vara 

svårt att göra rättvisa åt vad man upplevt. Samtidigt kan resultatet först få en betydelse då 

materialet är reflekterat och tolkat till en teoretisk nivå (ibid.). 

4.5. Etiska aspekter 

Enligt Bryman (2011) rör grundläggande etiska frågor frivillighet, integritet, konfidentialitet 

och anonymitet för de deltagande respondenterna. De etiska aspekter som utgör grunden för 

föreliggande studie utgår från Vetenskapsrådets (2002) individsskyddkrav, vilken preciseras i 

fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

För att se till att uppfylla informationskravet redovisades studiens syfte samt respondenternas 

rättighet till att avbryta medverkan i den samtyckesblankett (bilaga 1) som skickades ut. 

Dessutom presenterades återigen respondentens rättigheter inför varje intervju. Angående 

samtyckeskravet fick varje respondent kryssa i och skriva under en samtyckesblankett (bilaga 1) 

för att bekräfta att de tagit del av informationen och att de accepterade att delta i studien. För 

att tillgodose konfidentialitetskravet är det ingen annan än jag, som författare av denna studie, 

som har tillgång till sparad kommunikation, inspelade intervjuer och dess transkriberingar. 
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Dessutom kommer allt material att förstöras när uppsatsen är godkänd. Alla respondenter är 

avidentifierade, likaså de två skolorna. Kvale och Brinkmann (2014) tillägger att det är av vikt 

att transkriberingen av intervjuerna överensstämmer och är lojal mot de muntliga uttalandena. 

Angående nyttjandekravet framgick det enligt samtyckesblanketten (bilaga 1) samt att 

respondenterna meddelades muntligt innan intervjuerna att det insamlade materialet endast 

används till denna studie (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5. Resultat 

Avsnittet redogör för studiens insamlade material. Först besvaras studiens första 

frågeställning, Hur använder fem lärare i årskurs 4-6 en-till-en i svenskundervisningen?, i: 

Användning av digitala verktyg i svenskundervisningen. Därefter besvaras studiens andra 

frågeställning, Hur upplever fem lärare i årskurs 4-6 att en-till-en påverkar sättet att undervisa 

i svenskämnet?, vilken presenteras i: En-till-en som arbetssätt. Slutligen besvaras i: Digital 

kompetens och utveckling av en-till-en, studiens tredje frågeställning, Hur upplever fem lärare i 

årskurs 4-6 att arbetet med en-till-en i svenskundervisningen kan utvecklas?. 

5.1. Användning av digitala verktyg i svenskundervisningen 

Samtliga av de intervjuade respondenterna nyttjar en-till-en-konceptet och använder de 

digitala verktygen i svenskundervisningen dagligen. Men det görs i olika utsträckning och på 

olika sätt, för olika ändamål. Följaktligen har tre olika kategorier för användningen av de 

digitala verktygen urskilts vilka kommer att presenteras i följande ordning: En-till-en som 

ersättning, En-till-en som hjälpmedel samt Internetbaserad undervisning med en-till-en. 

5.1.1. En-till-en som ersättning 

De digitala verktygen i svenskundervisningen används i huvudsak som ersättning för 

arbetsböcker, papper och penna. Av intervjusvaren framkommer det att Alicia, Alma, Bengt 

och Beata säger sig använda de digitala verktygen främst när eleverna ska producera texter. 

De tycker att det är smidigare och effektivare att låta eleverna skriva på de digitala verktygen, 

än för hand. Vad gäller Anders, tillämpar han de digitala verktygen på ett annat sätt vilket 

redovisas under 5.1.3. internetbaserad undervisning. Beata tycker att de digitala verktygen 

bidrar till ett roligare arbetssätt angående olika texttyper, på grund av att det går att bearbeta 

texterna på ett mer avancerat sätt, jämfört med papper. Bengt är inne på samma linje när han 

säger att det är mycket smidigare att skriva digitalt, för att det är mycket enklare att ändra i 

texterna när något blivit fel eftersom eleverna bara kan markera och ändra. Eleverna behöver 

inte sudda något de skrivit för hand, vilket är positivt. Han påpekar också att: 

Det är väldigt bra på det sättet att alla texter blir lika snygga. Man kan ju också 

använda stavningskontroll och sådana grejer och layoutmässigt, kan eleverna 

importera bilder, alla kan känna stolthet över sin text. (Bengt) 

Almas uppfattning är att det kan utveckla elevernas skrivande och säger: 
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Det är inte så jättemycket energi som går åt att skriva, alltså att få till det med papper 

och pennan […] eleverna får lägga fokus på själva innehållet istället för skrivandet. 

(Alma) 

Beata har erfarenhet från en tidigare skola där allt var digitaliserat. Hon berättar att det inte 

fanns något fysiskt läromedel utan läromedlet fanns digitalt. Det innebar till exempel att 

eleverna först skulle läsa en text och sedan byta fönster eller skrolla för att sedan besvara frågor 

angående texten. En nackdel, enligt Beata, när allt skulle göras i samma enhet, då vissa elever 

hade väldigt svårt med att kunna besvara frågor när de var tvungna att byta fönster. Samtidigt 

säger hon att undervisningen och innehållet var detsamma, men gjordes digitalt istället. Alma 

i sin tur redogör för ett likartat arbetssätt när hon säger: 

Vi har ju en-till-en-datorer till slut. Vilket gör att vi har en del arbetsuppgifter på 

datorn istället för att ha det i en skrivbok […] och det är ju sällan, vi skriver ju 

ingenting för hand längre. Allt skrivs ju på datorn. (Alma) 

Som en följd av en-till-en-konceptet menar Alma att eleverna får göra arbetsuppgifter 

på datorn istället för i läromedelsböcker samt att eleverna numera skriver allt på dator, 

istället för med papper och penna. 

5.1.2. En-till-en som hjälpmedel 

En-till-en-konceptet och de digitala verktygen används i svenskundervisningen också som ett 

hjälpmedel för att förbättra och individanpassa undervisningen. Samtliga av respondenterna 

menar att de digitala verktygen är utmärkta vad gäller det visuella stödet som det ger, det vill 

säga, bilder, rörliga bilder samt filmer. Anders använder de digitala verktygen för att visa bilder 

för att skapa diskussion. Någonting som Beata upplever är att eleverna får en helt annan 

uppfattning och förståelse då ljud och bild samspelar. Bengt resonerar likartat och menar att 

det dessutom är särskilt bra om det finns elever som inte kan det svenska språket. Han menar 

att han med hjälp av iPad och olika översättningsprogram kan kommunicera med de elever 

som inte behärskar det svenska språket, genom att till exempel visa bilder. 

Angående individanpassning har både Alma och Bengt introducerat Inläsningstjänst1 för alla 

sina elever. Eleverna kan alltså välja om de hellre vill lyssna på en text istället för att läsa. Vidare 

berättar Alma att hon med hjälp av de digitala verktygen läser in vissa uppgifter till somliga 

elever och på så vis kan de lyssna på uppgiften. Sedan kan de svara genom att spela in en 

                                                
1 Hos Inläsningstjänst finns inlästa läromedel, lättlästaböcker och guider på flera olika språk. Det finns även pedagogiska 
filmer. 
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muntlig redogörelse. Bengt säger att de digitala verktygen har gjort att eleverna kan arbeta på 

olika nivåer på ett smidigare sätt och enligt Beata ges eleverna större inflytande och 

valmöjligheter efter implementeringen av en-till-en. Hon säger: 

Extra uppgifter, till exempel när man är färdig. Förut var det en sån här ”fyll-i-bok” 

men nu ges eleverna större valmöjligheter. De kan titta på pedagogiska filmer, lyssna 

på böcker eller göra uppgifter. Eleverna har en mycket större uppsjö av uppgifter nu 

jämfört med ”fyll-i-boken”, vilket gör att de tycker det är roligare med den där extra 

tiden som blir när eller om man blir färdig. När de själva får välja. (Beata) 

Vidare lyfter Alma och Bengt de elever som har ett digitalt verktyg av särskilda skäl. De menar 

att det inte längre är lika utpekande på samma sätt, efter implementeringen av en-till-en, 

eftersom alla elever nu har var sin dator eller iPad. Alma resonerar på följande vis: 

De är inte så utpekande längre. Eftersom alla har en egen dator och, jag har nästan 

varje lektion några som har igång sin dator och gör någonting, den där sista stunden 

eller några är iväg och gör något särskilt. Vilket jag tänker, då blir det inte så 

utmärkande när man som ur specialpedagogiska skäl tar fram sin dator. Det är mer 

lättillgängligt för alla. (Alma) 

Bengt lyfter i sin tur en annan aspekt och menar att de elever som har det svårt med motoriken 

vid skrivandet, kommer undan på ett enklare och smidigare sätt eftersom de kan prestera lika 

bra texter som de andra eleverna. 

De digitala verktygen används enligt samtliga av studiens respondenter även i stor utsträckning 

till att söka och inhämta information, något som blivit mycket enklare än vad det var innan 

en-till-en. Något annat som blivit betydligt mycket enklare sedan införandet av en-till-en är, 

enligt Alma, skapandet av filmer och hon säger följande: 

Vi jobbar ju alltså med filmer, introducerande filmer i svenskan. Vi gjorde förra 

terminen filmer kring ord och ordförståelse, som vi filmade med iPad. Där eleverna 

fick tolka förståelsen för olika ord och motsatsord och gestalta detta med kroppen. 

(Alma) 

Enligt Alma blir en-till-en-konceptet ett hjälpmedel när det kommer till att skapa filmer, detta 

eftersom eleverna mycket lättare, själva, kan skapa och bearbeta filmer när de har ett eget 

digitalt verktyg. 



21 
 

5.1.3. Internetbaserad undervisning med en-till-en 

En-till-en och de digitala verktygen har bidragit till att respondenterna kan bedriva 

undervisning på ett annat sätt än tidigare. När Anders får frågan om det blivit någon skillnad 

i hans sätt att arbeta i och med en-till-en säger han: 

Ja, det är jättestor skillnad. Alltså digitalisering det tänker man ofta i en modell som 

en gubbe som heter Puentedura tänkt ut. Och jag har varit mycket högre upp i 

Puenteduras hierarki än vad jag är nu. Det beror på att plattformarna och systemen 

här motarbetar digitalisering. Dom högre stegen till digitalisering […] om man tittar 

på nya uppgifter som fyller liksom verkliga funktioner, då kräver ju de att uppgifterna 

är riktade utåt. För att nå de högre stegen tänker jag att man måste ha plattformar 

som dels involverar alla och dels gärna är flerriktade. (Anders) 

Anders berättar att han bedrev undervisning som var inom ramen för Puenteduras högre steg 

när han arbetade på sin tidigare arbetsplats som också hade implementerat en-till-en. Eleverna 

fick då publicera mycket av sina arbeten på internet samt att de gjorde undersökningar via 

internet. Han använde sig av en plattform online där folk utanför skolan, till exempel familj 

och vänner kunde se och läsa elevernas arbeten: 

Det var ca 20 elever i klassen och vi hade runt 80–90 unika besökare på webbplatsen 

varje vecka. Det betyder att det var ungarna och så var det mamma och pappa, då är 

vi uppe i 60 och så var det tjugo till. Det nådde fler. Det kunde vara mormor eller 

kusiner och så vidare som kollade. Det funkade på ett helt annat sätt. Ungarna gjorde 

saker med verkliga mottagare på ett annat vis. (Anders) 

Anders menar att det var väldigt motivationshöjande för eleverna att publicera sina arbeten 

på internet eftersom det blev en större läskrets. Han upplevde att eleverna, som en följd av en 

större läskrets, var noggrannare och lade ner mer arbete på uppgifterna. Anders berättar även 

att hans uppgifter blev bättre eftersom han fick tänka ett steg längre när han konstruerade 

dem. Något han gjorde på grund av att han visste att uppgifterna skulle ses och läsas av flera 

utanför skolans värld. 

Samtliga respondenter har blivit ålagda att använda sig av det onlinebaserade programmet 

OneNote i undervisningen. Alicia, Alma, Beata och Bengt är alla positivt inställda till 

programmet och menar att det är smidigt och skapar struktur. Det som de anser är av störst 

vikt är att de samtidigt som eleverna arbetar kan se vad eleverna gör och skriver. Ingenting 

behöver samlas in, allt finns online. Beata säger: 
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I OneNote där är det ju lätt att lägga ut uppgifter, instuderingsfrågor kombinerat med 

då bilder. Och där kan jag ju styra då steg 1: Gör frågorna. Steg 2: … Så att man får 

med strukturen. Så att dela ut uppgifter är bra på OneNote, det är smidigt. (Beata) 

När Anders håller en presentation får eleverna själva tillgång till presentationen, som vanligtvis 

är skapad i PowerPoint. På så vis menar Anders att de kan följa hyperlänkar i presentationen 

för att komma vidare och komma åt diverse material. När Anders planerar sin undervisning 

kan han leta efter modeller för till exempel skrivande på datorn. När de sedan arbetade med 

olika texttyper användes befintliga reklamprogram för att göra reklamannonser och för att 

skapa inbjudningskort fick eleverna använda ett gratisprogram, Canvas. På så sätt menar 

Anders att eleverna visserligen använder datorn som en skrivmaskin, men även som något 

mer än en skrivmaskin. Eleverna får lära sig olika designprogram, det blir bättre och snyggare 

presentationer samt att eleverna blir digitalvana. 

5.2. En-till-en och påverkan på svenskundervisningen samt 
sättet att bedriva undervisning 

I detta kapitel redovisas hur respondenterna upplever att en-till-en som arbetssätt påverkar 

undervisningen i svenska och deras sätt att bedriva densamma. 

5.2.1. Eleven i fokus 

En-till-en-konceptet har enligt Alicia, Alma och Bengt bidragit till en mer formativ och 

individanpassad undervisning. De menar att de på ett enklare sätt än förut, genom OneNote, 

kan se vad eleverna gjort samt hur långt de kommit och på så vis kan ge snabbare feedback. 

Studiens respondenter är eniga om att det är mindre krångel och tidssparande att kunna ge 

feedback digitalt. Anders menar att bara insamlandet av skrivhäften i en klass är ett 

”jättejobb”(Anders) och på samma sätt resonerar Bengt som säger: 

Jag kan ju gå in och kolla vad de gjort och hur långt de hunnit […] jag kan ge feedback 

på ett helt annat sätt än att sitta med tjugotvå böcker. Det tar ju lika lång tid kanske, 

men jag ser vilka det är och så har jag allt sparat. (Bengt) 

Bengt menar att det är smidigare att ha elevernas arbeten digitalt, så att han kan sitta med sin 

dator istället för att sitta med elevernas böcker. Han tycker att det är bra att allt finns på samma 

ställe. 

Enligt Bengt är flera digitala program, till exempel Bingel, uppbyggda för att individanpassas, 

vilket sätter eleven i fokus. Även Beata redogör för att en-till-en-konceptet bidrar till mer 
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individanpassning och större valmöjlighet för eleverna vilket tidigare nämnts i föregående 

kapitel. Mot bakgrunden av en allt mer individanpassad undervisning framkommer av 

intervjusvaren att fyra av studiens respondenter menar att undervisningen blivit mer 

elevcentrerad som en följd av en-till-en-konceptet. Den femte respondentens uppfattning 

angående en mer elevcentrerad undervisning framkommer inte av intervjusvaren men enligt 

Bengt kan eleverna sitta och arbeta självständigt på ett annat sätt än tidigare. Han menar att 

många av de digitala uppgifterna och läromedlen är självrättande samt att arbetssättet 

intresserar eleverna. Följden av det självständiga arbetet blir enligt Alicia, Beata och Bengt att 

eleverna får ta ett större ansvar och Bengt menar att: 

Det är bra för att de kan ta sitt eget ansvar och göra hur mycket de vill och utöka sin 

ambitionsnivå. (Bengt) 

Alicia är inne på ett liknande spår angående det självständiga arbetet men problematiserar det 

hela: 

Det blir ett ansvar för eleverna på ett helt annat sätt och det måste de ju lära sig att 

ta. Så det måste vi ju träna på så att de klarar de längre fram […] jag tänker att eleverna 

får träna sig i att ta, deras ansvar blir ju att söka och hämta kunskap på ett annat sätt 

än vad de blir när de bara har en arbetsbok framför sig. De har ju en hel dator, en hel 

värld, som de ska söka information på. Jag tänker att många kommer ju att, för många 

är ju det stort och de vill göra något annat på datorn än vad de ska, kolla på YouTube-

klipp och göra andra grejer. Så därför får de ju ett egenansvar för att de liksom ska 

lära sig något, det är ju lite komplext. (Alicia) 

Alicia menar att det självständiga arbetet med digitala verktyg ställer andra krav på eleverna 

jämfört med det självständiga arbetet med läromedelsböcker. Eleverna ska nu inte bara söka 

och inhämta information samt kunskap från en given källa, det vill säga läromedelsboken, utan 

även klara av att hitta relevanta källor. Enligt Alicia måste eleverna ges möjligheter att lära sig 

att ta ett egenansvar. 

5.2.2. Strukturerad och flexibel undervisning 

En-till-en bidrar enligt samtliga av studiens respondenter till struktur och ordning, vilket 

gynnar både lärare och elever. Beatas upplevelse är att det blir lättare för eleverna att hålla 

ordning på sina saker eftersom allt material finns på samma ställe. De digitala verktygen bidrar 

till att de inte blir samma mängd lösa papper som eleverna ska hålla ordning på. På samma 

sätt resonerar Anders som menar att det likväl underlättar för lärare som för elever: 
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Man behöver inte hålla reda på alla papper. Man får allt samlat på samma ställe […] 

jag bär ju min dator fram och tillbaka till skolan. Jag försöker att inte ha en skolväska, 

för då blir det bara massa papper som man släpar fram och tillbaks, och det behövs 

nog inte egentligen längre. (Anders) 

Vidare berättar Alma att hon upplever att lärare kan bli mer flexibla och spontana vid arbetet 

med digitala verktyg. Att gå ifrån en lektionsplanering beroende på elevernas dagsform eller 

om något går snabbare än tänkt är enklare tack vare lättillgängligheten till de digitala verktygen 

och de valmöjligheterna som de bär med sig. Bengt anser också att en-till-en-konceptet bidrar 

till en spontanitet hos både lärare och elever: 

Men du kan visa på så mycket mer grejer, på ett mycket snabbt sätt idag alltså. Det 

dem producerar är också väldigt lätt med Apple-tv att få upp […] att visa för klassen. 

Det tar ju inte ens en minut, istället för det här att de ska stå med papper här framme. 

Det är ett annat redovisningssätt på mycket. Och det tycker de är roligt. (Bengt) 

Av intervjusvaren framkommer att Bengt säger sig blivit mer flexibel när det kommer till att 

låta eleverna visa upp och delge sina arbeten för klassen. Tack vare tekniken går det fort att få 

upp elevernas digitala arbeten på projektorn, så hela klassen kan se, vilket eleverna uppskattar. 

5.2.3. Utmaningar med en-till-en 

En-till-en-undervisning kan innebära nya utmaningar för såväl lärare som elever. Alma menar 

att alla elever inte behärskar att använda de digitala verktygen, vilket snarare kan skapa ett 

hinder än ett hjälpmedel: 

Många tänker att dagens ungdomar vet hur man använder en dator, men de gör de 

inte. De vet exakt hur du använder appar i telefonen och loggar in på YouTube och 

sådana här grejer och spel och sånt. Men alltså Officepaket och sånt, de har de ingen 

aning om. (Alma) 

Problemet med att inte kunna använda de digitala verktygen bidrar, enligt Alma, till att elever 

har svårt med att hitta det som de verkligen letar efter, vid till exempel informationssökning. 

Bengt delar åsikten om att eleverna behärskar de digitala verktygen angående diverse spel samt 

YouTube och ser det som en utmaning: 

För släpper du barnen, då är det bara massa spel och roligt. (Bengt) 

Jämfört med Bengt är Alma och Alicia av en annan åsikt. De upplever nämligen att det inte 

förekommer ”massa spel och massa annat” (Alma) och förklaringen till det anser de är att en-
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till-en-konceptet blivit till vardag för eleverna och att det inte alls är lika spännande längre, 

som det var i början. 

Vidare vad gäller de digitala verktygen menar Alicia och Bengt att det kan bli problematiskt då 

teknologin inte fungerar som den ska. De redogör för lektioner där elever inte kunnat få igång 

sitt verktyg eller kunnat spara sina arbeten. 

Jag ser nästan inga nackdelar med datorn förutom teknikstrul, det kan ju vara 

skitjobbigt. Att det tar en halv lektion för eleverna att komma in för att nätet inte är 

tillräckligt bra. Egentligen skulle man ju vilja att förutsättningar var bättre för att 

eleverna skulle slippa sitta och vänta på att datorn laggar eller att man inte kan spara 

ner vissa saker och sådant. Jag tänker att vi har otillräcklig uppkoppling och sen vi 

har ingen IT-support här just nu, ingen datoransvarig liksom som kan hålla på med 

alla sådana där saker. (Alicia) 

En annan aspekt som Anders upplever är att kreativa delar blir sämre digitalt än om eleverna 

får göra det traditionellt, med papper och penna. Hans uppfattning är att de digitala verktygen 

gör det svårare för eleverna att tänka ”utanför boxen” (Anders). Till exempel om eleverna ska 

göra en tankekarta på ett kreativt sätt, menar Anders, att det inte alls blir lika bra på en dator 

som om eleverna hade gjort det på ett vitt papper. Vidare redogör Bengt för ytterligare en 

påverkan, nämligen ifrågasättande elever, vilket kan vara en utmaning. Han har varit lärare i 

många år och upplever att hans position förändrats på grund av elevernas omedelbara tillgång 

till information: 

Det är bara googla, det kommer direkt […] jag har ju fått gå ifrån att vara besserwisser 

till att säga, googla det du då, så att jag inte säger något som är fel. Förut så kunde 

man om något som inte var så där direkt viktigt då kunde man "ah det är nog de". 

Men det gör jag inte idag, så där har jag ändrat mig, är jag inte 100%, så ber jag 

eleverna slå upp och kolla. (Bengt) 

Beata menar emellertid att det inte behöver ses som en utmaning, utan att det beror på hur 

eleven gör det eller som hon själv uttrycker det: ”sättet det görs på” (Beata). Hon anser att det 

borde ses som något positivt med ifrågasättande om det görs på ett bra, nyfiket sätt. Det visar 

enligt Beata att eleverna är intresserade. Vidare säger hon: 

När det är någon som har något annat så får man ju bemöta det och kolla upp och 

då kan man ju passa på att kolla flera olika källor. (Beata) 

Även Alicia upplever en positionsförändring angående lärarrollen men ur ett annat perspektiv: 
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Jag blir ju inte den här kunskapskällan kanske som de söker, utan jag ska ju bli deras 

ledare i att hur de hittar sin egen kunskap om man nu kan säga så. (Alicia) 

Alicia illustrerar den förändring av lärarrollen som följer av implementeringen av en-till-en-

konceptet. Hon menar att lärare inte längre är elevernas kunskapskälla på samma sätt som 

förut, utan att lärare idag istället ska leda eleverna till att kunna inhämta information och 

kunskap via digitala verktyg på egen hand. 

5.2.4. Ingen större förändring 

Ett par av studiens respondenter anser att implementeringen av en-till-en inte påverkat 

svenskundervisningen nämnvärt, utan att de digitala verktygen mer fungerar som ett 

hjälpmedel. De menar att det fortfarande är samma mål som skolan arbetar mot, men att det 

givetvis tillkommit nya mål i och med digitaliseringen. För att arbeta mot och möta de nya 

målen är en-till-en bra på grund av att alla har tillgång till ett eget verktyg. Kort sagt anser de 

att de nya målen påverkat undervisningen i större utsträckning än vad tillgången till de digitala 

verktygen gjort. Men respondenterna tydliggör att de digitala verktygen är nödvändiga i strävan 

mot de nya målen. Beata redogör för att det blivit en liten skillnad på hennes sätt att bedriva 

svenskundervisningen men inte så anmärkningsvärt. Hon tycker att det är av vikt att skolan 

sparar sina böcker och tryckta läromedel. Bengt resonerar likartat: 

Jag kan ju inte säga att jag utgår ifrån att vi ska jobba med dator på lektionerna, det 

kan jag inte säga […] sedan är det ju arbetssättet, vi har ju gått ifrån mycket men, 

många går ju ifrån att jobba med papper och penna, men det tror jag inte att vi har 

gjort här, vi är gammalmodiga. De flesta fattar att mycket lär du dig när du har penna, 

ögat och pappret. Det sätter sig på ett annat sätt, än att bara bläddra förbi på en iPad. 

(Bengt) 

Bengt avslutar sedan med: 

Det finns jättemycket fördelar och jag tror att vi bara ligger i linda av vad man kan 

utnyttja alla dom här grejerna till, det tror jag. Det kommer lavinartat att utvecklas. 

Men sen tror jag att man inte får glömma papper, penna och bok. Det kommer att 

vara grundläggande för skolan, så de här som säger att vi bara ska gå över till digitalt 

allt ihop de är ute och seglar tycker jag, men jag är gammalmodig alltså. Jag tror inte 

att det kommer underlätta på det sättet att vi bara kan sitta med var sin iPad och tro 

att skolan klarar det här. (Bengt) 

Bengt säger sig inte utgå från de digitala verktygen på lektionerna, men han anser att de finns 

fördelar med att varje elev har tillgång till ett eget. Han menar att skolan inte kan gå ifrån 
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papper och penna helt, då det är grundläggande för skolan. Det räcker inte, enligt Bengt, med 

att se till att varje elev får ett eget digitalt verktyg, utan skolor och lärare måste ges den 

kompetens som behövs. 

5.3. Digital kompetens och utveckling av en-till-en 

Kapitlet redogör för hur respondenterna beskriver sin digitala kompetens och behovet av 

kompetensutveckling. Även respondenternas tankar angående hur arbetet med de digitala 

verktygen kan utvecklas presenteras. 

5.3.1. Lärares digitala kompetens 

Respondenternas beskrivningar angående deras digitala kompetens kan ses utifrån tre 

kategorier. Den första kategorin är Kompetensutveckling. Respondenterna menar att de inte har 

några problem med att använda de digitala verktygen men att det är en utmaning att själv 

hänga med i digitaliseringen. De upplever att deras kunskaper inte riktigt räcker till, att det 

finns mycket mer att lära sig. 

Framför allt att jag själv behöver veta vad som, vad jag kan göra. För som sagt du 

kan ju använda en dator till så mycket mer än vad vi gör, det finns ju hur mycket som 

helst. Och just att ha de här olika verktygen i datorn och få lära sig hur de funkar själv 

eller så […] vi skulle kunna använda datorerna mer än vad vi gör. Om vi fick rätt 

kunskap till det. (Alma) 

Av vikt att tillägga är vad Bengt säger: 

Vi ska inte förneka att det är en framgång och ett jättelyft för skolan, men du har 

tekniken och du har innehållet och sen är det hur vi ska använda det också. (Bengt) 

Alma och Alicia lyfter en aspekt angående den digitala kompetensen, nämligen likvärdigheten. 

De upplever att alla lärare har olika kunskaper angående de digitala verktygen, vilket påverkar 

hur undervisningen bedrivs. Det medför att undervisningen inte blir likvärdig. 

Den andra kategorin som går att urskilja är Tid. Somliga respondenter menar att 

förutsättningarna finns såsom att alla elever har ett eget digitalt verktyg, men att lärare måste 

ges tid att själva lära sig de digitala verktygen från grunden. Även en önskan om att tid för käll- 

och äkthetskontroll finns: 

Det finns väldigt mycket bra, men vi måste få mer tid och leta, vad är de vi verkligen 

har nytta utav i skolan. För det finns så mycket skit också. (Bengt) 
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Vidare menar Bengt att en-till-en inte fungerar ”hundra än” (Bengt) eftersom han anser att 

personalen inte fått rätt utbildning eller tid för att klara sig själva. Alma, liksom Bengt, har 

också tankar angående kompetensutveckling: 

Jag har ju gått den här Skolverkets programmeringskurs på fritiden för att jag själv 

ville hänga med eller liksom sådär och vi fick den inte på skoltid eller arbetstid. Så jag 

försöker ju men man har ju bara 24h på dygnet ändå. (Alma) 

Den tredje kategorin är Kollegialt samarbete. Flertalet av studiens respondenter menar att det 

kollegiala samarbetet är viktigt för den digitala kompetensen, att kunna lära och ta del av 

varandra. Respondenterna upplever det även som tidssparande då kollegiet emellan kan delge 

varandra lektionsplaneringar och diverse material eller tips på hur de digitala verktygen kan 

användas i undervisningen. 

Sen om vi gör det som sagt mellan olika skolor, om man skulle kunna träffas och ge 

varandra feedback, det behöver inte vara en kurs i den bemärkelsen men att man får 

mer input liksom hur jag kan göra. (Alma) 

Tilläggas kan att Alicia och Anders upplever det som att det går mycket fortare att hitta 

uppgifter och planera nu, digitalt, än vad det gjorde förut. 

Och så fort eleverna blivit bekväma i användandet så kommer vi ju tjäna otroligt 

mycket tid och arbetsbelastning mot vad du gör, alltså du kan ju rätta proven, skulle 

vi få digitala läromedel och sånt, så finns ju allting färdigt. (Alicia) 

När elever och lärare blivit bekväma och lärt sig att arbeta digitalt, menar Alicia, att 

arbetsbelastningen kommer minska, då hon anser att ett digitalt arbetssätt är tidsparande. 

5.3.2. Utveckling av undervisningspraktiken vid en-till-en 

Respondenterna upplever att det finns utvecklingspotential angående undervisningspraktiken 

vid en-till-en. Alma har en tanke om att utarbeta ett diskussionsforum där eleverna skulle 

kunna diskutera skriftligt istället för muntligt. Hon menar att det eventuellt skulle underlätta 

för de elever som inte tycker om att räcka upp handen och/eller prata inför helklass. Anders 

i sin tur skulle vilja att skolan tänkte helt annorlunda, med en plattform utåt. Det vill säga att 

eleverna skulle kunna göra och producera egna arbeten online. Han skulle vilja att skolan 

plockade bort alla ”trösklar” (Anders) till skolsystemen så att de vore enklare för folk utanför 

skolans värld att komma åt materialet. Som det är nu anser Anders att eleverna gör skolarbeten 

för läraren, utan autentiska mottagare. 
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Alma skulle vilja se att det fanns en mer tydlig progression i vad eleverna bör kunna och vad 

de ska göra i de olika åldrarna. Hon problematiserar det hela: 

Nu är det ju faktiskt lite så att man går utefter sina egna kunskaper. Vilket gör att en 

del kanske får jättemycket och att en del får jättelite. (Alma) 

Alicia är av liknande uppfattning och menar att de lärare som är intresserade av de digitala 

verktygen använder dem i undervisningen men att de som inte har intresset undviker att arbeta 

med verktygen. 

Avslutningsvis anser Alma och Anders att en-till-två vore ett bättre arbetssätt än en-till-en. 

Det grundar de dels på att de digitala verktygen oftast ändå inte används hela tiden vilket leder 

till en högre användningsgrad och dels att eleverna skulle få lära sig av varandra på ett annat 

sätt. Alma och Anders menar att eleverna skulle få sätta ord på och förklara för varandra, ta 

till sig av varandras kunskaper. 

Personligen tror inte jag att en-till-en är det bästa systemet, utan jag tror det vore 

mycket, mycket bättre om de jobbade en-till-två. Att det är två som måste samsas om 

en dator. För då skulle de lära sig nya saker utav varandra. (Anders) 

Anders säger sig ha arbetat med en-till-två och upplever det vara mycket bättre. Det skulle 

bara kosta hälften och Anders tror att det skulle ha en större utväxling.  
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6. Diskussion 

I följande avsnitt kommer inledningsvis studiens metod att diskuteras. Sedan kommer 

resultatet, det vill säga respondenternas utsagor att diskuteras utifrån tidigare forskning och de 

teorier som studien utgår ifrån. 

6.1. Metoddiskussion 

En kvalitativ metod lämpar sig för studien då den syftar till att undersöka lärares upplevelser, 

vilket handlar om hur respondenter upplever sin omvärld (Bryman, 2011). 

Studiens valda metod, semistrukturerade intervjuer, ger möjlighet till en flexibilitet, där jag 

som intervjuare kan ställa uppföljningsfrågor (Bryman, 2011). Således har respondenterna 

under intervjuernas gång fått följdfrågor för att förtydliga vissa utsagor eller resonemang som 

kunnat feltolkats. Även en sammanfattning återgavs efter varje intervju för att se till att mina 

uppfattningar stämde överens med respondentens utsagor. Följdfrågorna och 

sammanfattningarna ihop med intervjuernas inspelningar samt transkriberingar har hjälpt till 

att kunna säkerställa att materialet tolkats på rätt sätt. En nackdel med att spela in intervjuerna 

är dock enligt Bryman (2011) att respondenterna kan bli oroliga och börja fundera på vad de 

säger. 

En pilotintervju genomfördes, dels för att pröva intervjuguidens utformning och dels för att 

få erfarenhet av metoden (Bryman, 2011). Intervjun gjordes med en lärare och tillika nära vän. 

I samband med intervjuns slut diskuterades hur min roll, som intervjuare, under intervjun 

skulle kunna förbättras. Pilotintervjun sågs som fördelaktig eftersom jag fick möjlighet att öva 

på min intervjuteknik samt att intervjuguiden efter pilotintervjun bearbetades för att bättre 

svara mot studiens syfte och frågeställningar. Om pilotintervjun inte gjorts hade förmodligen 

inte intervjuguiden bearbetats, vilket skulle betyda att det insamlade materialet blivit 

annorlunda och därav även resultatet. Något annat som skulle kunna påverkat resultatet är att 

jag upplevde att intervjutekniken förbättrades efter varje genomförd intervju. Om så var fallet 

finns det en risk att de senare intervjuerna har tillfört mer till resultatet än de tidigare. Vidare 

menar Kvale och Brinkmann (2014) att det finns vissa problematiska områden angående 

genomförandet av intervjuer. De menar att intervjuaren medvetet eller omedvetet kan leda 

respondenten inte bara med ledande frågor utan även med sitt kroppsspråk. Problematiken 

har tagits i beaktande vid utförandet av intervjuerna genom att jag haft ett neuralt kroppsspråk. 

Men samtidigt finns det ändå en risk att respondenten påverkas av mig, som intervjuare, i 
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större eller mindre utsträckning, genom mitt sätt att ställa frågor och följdfrågor (Bryman, 

2011), vilket kan ge missvisande resultat. 

En annan aspekt som kan ha påverkat studiens insamlade material är valet av att inte förbereda 

respondenterna på något mer än studiens syfte, inför intervjuerna. Valet gjordes på grund av 

att respondenterna inte skulle kunna förbereda sig och delge svar som inte överensstämmer 

med den verkliga praktiken. Men flera av respondenterna uttryckte efter intervjuerna att det 

var svårt att tänka till och besvara vissa frågor. Om respondenterna istället fått förbereda sig 

på frågorna inför, hade de möjligtvis kunnat ge djupare och mer berikande svar. 

Att endast fem respondenter deltog i studien kan ses som en nackdel för studiens 

tillförlitlighet. Men enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det inom ramen för en kvalitativ 

studie och menar att ett mindre urval ger fördelen att det ger mer tid åt att analysera det 

insamlade materialet. 

Tematisk analys valdes dels för att den är relativt enkel att använda och dels för att den tydligt 

delar upp det insamlade materialet i olika kategorier (Bryman, 2011). En nackdel är dock 

problematiken med att tolka och göra rättvisa åt vad respondenterna sagt. Men med hjälp av 

inspelningarna från intervjuerna och transkriberingarna samt att jag, under arbetsprocessen, 

varit noga med att behålla kontexten i respondenternas utsagor anses resultatet pålitligt, eller 

om man så vill tillförlitligt, då det finns en fullständig redogörelse över hela arbetsprocessen 

(Bryman, 2011). 

6.2. Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är uppdelad i mindre underrubriker i syfte att tydliggöra diskussionen. 

Således presenteras och diskuteras i avsnittet följande rubriker: Förändrad yrkesroll, En-till-en som 

ersättning och lärares kompetens, En förändrad och elevcentrerad undervisning, Lärares arbetsbelastning och 

det kollegiala lärandet, En utvecklad undervisning och Utvecklingspotential. Som avslutning presenteras 

Avslutande ord och vidare forskning. 

6.2.1. Förändrad yrkesroll 

För att kunna omvandla den traditionella undervisningen till en-till-en-undervisning krävs det 

att lärare dels förändrar sin syn på yrkesrollen (Peled et al., 2015) och dels är positivt inställda 

till de digitala verktygen (Bocconi et al., 2013). Studiens resultat visar, i motsats till Bebell och 

Kay (2010), att lärare är villiga och intresserade av att förändra sin undervisning, men att de 

saknar kompetens för att lyckas nå de önskade förändringarna. Dock är det av vikt att 
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poängtera att respondenterna är av delade uppfattningar och att attityderna skiljer sig åt. Min 

tolkning av resultatet är att samtliga respondenter är positivt inställda gentemot de digitala 

verktygen, men samtidigt går det att urskilja skillnader i arbetet med och bemötandet av en-

till-en-konceptet, där de två skolorna skiljer sig åt. Även om A-skolans, liksom B-skolans, 

respondenter efterfrågar kompetensutveckling har de enligt min åsikt kommit längre än B-

skolan angående den förändrade synen på yrkesrollen. Av resultatet framkommer att Alicia 

menar att det numera snarare handlar om att leda eleverna i det självständiga arbetet, än om 

att förmedla kunskap. Att respondenterna är villiga och intresserade av att förändra sin 

undervisning, om än i olika utsträckning, jämfört med vad tidigare forskning (Bebell & Kay, 

2010) visar är intressant. Det skulle kunna bero på att de digitala verktygen integreras mer i 

undervisningen än tidigare och att respondenterna, som en följd, fått upp ögonen för de rika 

möjligheter som de digitala verktygen idag bär med sig. 

6.2.2. En-till-en som ersättning och lärares digitala kompetens 

Genom SAMR-modellen förklarar Puentedura (2009) hur de digitala verktygen kan användas 

i undervisningen. De kan användas som ersättning för redan befintlig undervisning eller för 

att förändra densamma. Av resultatet framgår att de digitala verktygen i huvudsak används 

och fungerar som ersättning för arbetsböcker, papper och penna, det vill säga SAMR-

modellens första steg. Det innebär att arbetet med och användandet av de digitala verktygen i 

skolan eventuellt inte går i linje med vad som eftersträvas, då digitaliseringen dels ska handla 

om förändrade arbetssätt och dels nya förhållningssätt (Skolverket, 2019). I detta sammanhang 

är det intressant att Peled et al. (2015) i en studie upplevde att respondenterna nöjde sig med 

att befinna sig i SAMR-modellens första steg. Av föreliggande studies resultat är jag av åsikten 

att lärare inte nöjer sig med att befinna sig i modellens första steg, det vill säga att använda de 

digitala verktygen som ersättning, utan att det istället handlar om och grundar sig i den 

förändring som sker vid implementeringen av en-till-en (Bebell & Kay, 2010). Nämligen att 

lärare ska hitta nya kreativa sätt att bedriva undervisningen på (Kroksmark, 2013). Att hitta 

nya kreativa sätt att bedriva undervisningen på är något som flera av respondenterna tycker är 

svårt, då de upplever sig sakna tillräcklig digital kompetens. Jag anser att det är orsaken till att 

lärare inte når de högre stegen i SAMR-modellen. De saknar kunskapen att kunna använda 

digitala verktyg som stöd för kreativitet och innovation (Europeiska unionen, 2006) vilket 

krävs för att kunna bedriva undervisningen inom ramen för modellens högre steg. I 

förhållande till det sociokulturella perspektivet och synen på verktyg blir lärandesituationen 

inte av samma paritet i de lägre stegen i SAMR-modellen som i de högre. Orsaken är att såväl 

den teoretiska som praktiska tillämpningen av de digitala verktygen skiljer sig i de olika stegen 
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(Säljö, 2014). Således blir det problematiskt, beträffande likvärdigheten, om och när lärare 

befinner sig i olika steg eftersom undervisningen med och tillämpningen av de digitala 

verktygen skiljer sig. De lärare som bedriver undervisning inom ramen för modellens högre 

steg ger eleverna större möjligheter att använda och lära sig de digitala verktygen, än lärare 

som bedriver undervisning inom ramen för de lägre stegen. 

Av resultatet framkommer att de digitala verktygen främst används när eleverna ska producera 

texter. Alma uttrycker att eleverna i svenskämnet inte längre skriver för hand, som en följd av 

en-till-en-konceptet. Om eleverna bara skriver texter digitalt blir de problematiskt eftersom 

eleverna enligt det centrala innehållet i årskurs 4–6 ska ges möjligheter att träna på sin handstil 

samt skriva och redigera texter för hand. 

Enligt tidigare forskning (Maninger & Holden, 2009; Peled et al., 2015) framgår att lärares 

digitala kompetens är bristfällig och att de efterfrågar kompetensutveckling. Resultatet är i 

enlighet med nämnd tidigare forskning då flertalet respondenter säger sig sakna tillräcklig 

digital kompetens. Något som enligt min mening är anmärkningsvärt är att fler och fler skolor 

implementerar en-till-en-konceptet och att kraven på digitala verktyg ökar (Skolverket, 2016) 

samtidigt som lärare fortfarande efterfrågar, efter år av vetskap, kompetensutveckling 

angående de digitala verktygen. I sammanhanget är det intressant att lyfta Topper och 

Lancasters (2013) slutsats att en-till-en-konceptet sannolikt inte leder till några positiva resultat 

om lärare inte besitter kompetensen att använda de digitala verktygen. Dessutom kan det sättas 

i relation till de olika grunderna på vilka kommuner väljer att implementera en-till-en-

konceptet. För att kunna ge eleverna goda förutsättningar (Kävlinge kommun, 2018; Tallvid, 

2010), skapa kreativa och motiverande miljöer (Jönköpings kommun, u.å.) eller för att kunna 

möta den nya tidens krav (Ale kommun, 2011; Lund kommun, 2018; Nacka kommun, u.å.) är 

min åsikt, som grundar sig i Topper och Lancasters (2013) slutsats, att lärare behöver ha en 

tillräcklig digital kompetens för att kunna bemöta och leva upp till dessa förväntningar. Lärare 

behöver ha kunskap om hur de digitala verktygen fungerar och vilka möjligheter de bär med 

sig (Europeiska unionen, 2006; Ferrari, 2013). Om sedan synen på lärande ur ett sociokulturellt 

perspektiv tas i beaktande handlar det om att lärare måste vara uppdaterade och kunna tillämpa 

de digitala verktygen, vilket kräver en digital kompetens, för att eleverna ska kunna utvecklas 

med hjälp av de digitala verktygen (Säljö, 2014). 

Enligt TPACK-modellen är det i integrationen mellan lärares ämnes-, pedagogiska- och 

teknologiska kunskaper som undervisning av goda kvalitéer växer fram (Koehler et al., 2013). 

Bengt illustrerar det hela när han menar att tekniken och ämneskunskaperna finns, men att 
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det snarare handlar om hur det ska användas. Det är precis vad TPACK belyser, det vill säga 

vikten av att lärare behärskar de tre färdigheterna och kan integrera dessa (Mishra & Koehler, 

2006). Vidare visar resultatet att det är integrationen mellan å ena sidan ämnes- och 

pedagogiska kunskaper, å andra sidan den teknologiska kunskapen som är problematisk, på 

grund av bristande digital kompetens. Den bristande kompetensen innebär i det här fallet att 

lärare saknar den färdighet som krävs för att kunna integrera den teknologiska kunskapen med 

ämnes- och pedagogiska kunskaperna, nämligen meningsskapandet (Ferrari, 2013).  

Läroplanen lägger tyngd vid de digitala verktygen och det framgår att eleverna ska ges 

möjligheter att utveckla digital kompetens (Skolverket, 2018b). Men av studiens resultat 

framkommer det att det finns lärare som inte besitter den digitala kompetens som krävs för 

att ge eleverna möjligheter att utveckla densamma. 

6.2.3. En förändrad och elevcentrerad undervisning 

Även om de digitala verktygen i huvudsak används inom ramen för SAMR-modellens första 

steg ger flera respondenter uttryck för att de digitala verktygen används för att förbättra 

undervisningspraktiken, det vill säga SAMR-modellens andra steg. Att skapa texter där ord, 

bild och ljud samspelar som det står att eleverna ska ges förutsättningar till i det centrala 

innehållet för årskurs 4–6 i svenskämnet (Skolverket, 2018b), har enligt studiens respondenter, 

blivit mycket enklare. En-till-en-konceptet har även gjort att filmskapandet i skolan blivit 

enklare, tack vare att alla elever har tillgång till ett eget digitalt verktyg. Resultatet visar att Alma 

tillsammans med eleverna spelat in filmer, där eleverna fick uttrycka och gestalta olika 

förståelser av ord. Således är min tolkning att en-till-en-konceptet är ett effektivt hjälpmedel 

för att ge eleverna goda möjligheter att uttrycka kunskaper, känslor samt åsikter med ord, 

symboler och begrepp (Skolverket, 2018b). 

Resultatet likt tidigare forskning (Grönlund, 2014; Kroksmark, 2013; Peled et al., 2015) 

redogör för att en-till-en-konceptet, när det används i syfte att förbättra undervisningen, bidrar 

till en mer elevcentrerad undervisning samt ett arbetssätt som är mer individanpassat. Av vikt 

att lyfta är att resultatet visar på att elever kan ha svårt med att behärska de digitala verktygen, 

med hänseende till skolarbete. Min tolkning av resultatet är att elever inte kan lika mycket som 

lärare tror angående de digitala verktygen eller att elever kan ha svårt att behärska det egna 

ansvaret, vilket medför att lärare behöver vara medvetna om att det självständiga arbetet kan 

skapa problem för vissa elever. Samtidigt står det i läroplanen (Skolverket, 2018b) att eleverna 

ska kunna använda de digitala verktygen för kunskapshämtande, informationsbearbetning 

samt lärande, vilket medför att eleverna måste ges möjligheter att utveckla det självständiga 
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arbetet. Dessutom ska eleverna utveckla förmågan att undersöka och värdera information 

samt kunna sovra i ett stort informationsmaterial (Skolverket, 2017a). 

Enligt Hallerström och Tallvid (2008) är det vid det självständiga arbetet en risk att eleverna 

inte gör det som ska göras utan istället gör andra saker, som till exempel spela spel. I likhet 

med Hallerström och Tallvid (ibid.) menar Bengt att eleverna lätt kommer bort från 

skolarbetet och börjar spela spel eller titta på YouTube. Tvärtemot upplever Alicia och Alma 

att det inte alls är något problem och förklarar att eleverna inte tycker det är lika spännande 

längre. Min tolkning är att själva poängen ligger i Alicia och Almas resonemang: ”en-till-en-

konceptet har blivit till vardag” (Alma). Bengt redogör för att han inte utgår från att arbeta 

med digitala verktyg i undervisningen och menar samtidigt att en-till-en-konceptet inte 

förändrat hans sätt att undervisa. Till skillnad mot Alicia och Alma som utgår från de digitala 

verktygen i undervisningen. Den tidigare forskningen (Hallerström & Tallvid, 2008) har några 

år på nacken vilket kan medföra att de digitala verktygen i skolan var en mycket större 

upplevelse då, än vad det är idag. Av analysen att döma kommer det alltid att vara en risk att 

eleverna gör annat än vad de ska, men ju mer de digitala verktygen integreras och används i 

undervisningen, ju mindre spännande kommer eleverna förmodligen finna det. 

6.2.4. Lärares arbetsbelastning och det kollegiala lärandet 

Grönlund (2014) menar att en-till-en-implementeringen bidrar till ökad arbetsbelastning för 

lärare på grund av det individanpassade arbetssättet och att mer tid behöver läggas på planering 

av undervisning. Studiens resultat motsäger detta resonemang då fler respondenter upplever 

att det går mycket snabbare att planera än tidigare och att arbetsbelastningen kan minska på 

grund av de digitala verktygen. Att resultatet påvisar skillnad kan bero på det kollegiala 

samarbetet som respondenterna berättar om i resultatet, att lärare emellan delger varandra på 

ett sätt som de inte gjorde tidigare. Resonemanget styrks av Peled et al. (2015) och Penuel 

(2006) som belyser vikten av det kollegiala lärandet angående de digitala verktygen. Samtidigt 

blir det med tiden mer och mer lättillgängligt att tillgå material via internet. 

6.2.5. En utvecklad undervisning 

Av resultatet framkommer det även att de digitala verktygen har använts inom ramen för 

SAMR-modellens högre steg, det vill säga en förändrad eller omdefinierad undervisning. En 

utvecklad undervisning, det vill säga undervisning med de digitala verktygen inom ramen för 

SAMR-modellens högre steg leder till att eleverna får utveckla sina kunskaper i att använda 

samt förstå olika digitala system och tjänster (Skolverket, 2017s). Anders berättar om ett 

förändrat arbetssätt där fokus snarare ligger på uppgifter istället för på tekniken. Det resulterar 
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i ett arbetssätt som motiverar eleverna samt bidrar till bättre prestationer. Det står även i 

motsats till tidigare forskning (Peled et al., 2015; Tallvid, 2015) som menar att den 

grundläggande strukturen för undervisningen, vid en-till-en-implementeringen, förblir 

oförändrad. Att resultatet skiljer sig från tidigare forskning (ibid.) kan enligt min mening bero 

på att undervisningen med de digitala verktygen har utvecklats och bevisligen förändrats sedan 

2015. Enligt Bebell och Kay (2010) är en av faktorerna till att lärare använder digitala verktyg 

att skolledning och rektor främjar och använder de digitala verktygen. Men i Anders fall 

upplever han att de tillgängliga systemen och plattformarna motarbetar digitaliseringen, 

närmare bestämt de högre stegen i SAMR-modellen. Istället för att skolledning och rektor 

uppmuntrar till att använda de digitala verktygen, blir det i Anders fall tvärt om, att de hindrar 

honom från att använda de digitala verktygen på ett sätt som överensstämmer med det som 

Skolverket (2019) önskar. Det får mig att fundera på skolledning och rektors tankar och 

bestämmelser angående arbetet med de digitala verktygen, är de ens medvetna om detta? Jag 

ställer mig frågande till om skolans system och plattformar hunnit med i en-till-en-

implementeringens tempo. Om Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens 

möjligheter (Regeringen, 2017) samt arbeta fram nya förhållningssätt (Skolverket, 2019) är min 

tanke, om jag utgår från SAMR-modellen, att lärare bör sträva mot att nå de högre stegen. 

6.2.6. Utvecklingspotential 

Resultatet visar att kreativa delar kan bli sämre digitalt än om eleverna får göra det traditionellt, 

med papper och penna. Anders uppfattning är att de digitala verktygen gör det svårare för 

eleverna att tänka ”utanför boxen” (Anders). Anders uppfattning är intressant eftersom det i 

kursplanen för svenskämnet (Skolverket, 2018b) står att eleverna ska stimuleras till att uttrycka 

sig kreativt genom olika uttrycksformer. Samtidigt ska eleverna utveckla kunskaper att kunna 

omsätta idéer på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg (Skolverket, 2017a). Således 

behöver detta arbete utvärderas och utvecklas för att kunna säkerställa att eleverna utvecklar 

dessa kunskaper. Vidare angående utvecklingen av undervisningspraktiken vid en-till-en visar 

resultatet att två av respondenterna anser att en-till-två, två elever per digitalt verktyg, vore ett 

bättre arbetssätt. De menar att det skulle bli en mindre kostnad för skolorna och att eleverna 

skulle få lära av varandra på ett annat sätt. Jag anser det vara en intressant tanke och i 

förhållande till det sociokulturella perspektivet är min åsikt att det skulle bidra med en 

ytterligare aspekt till lärandesituationen. Istället för att sitta själv med de digitala verktygen och 

tillämpa det praktiskt får eleverna, vid en-till-två, även tillämpa det intellektuella såväl som det 

praktiska verktyget (Säljö, 2014). Att arbetssättet inte nämnts i tidigare forskning är enligt min 
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gissning på grund av att ämnet, trots allt, fortfarande är tämligen nytt och att lärare som arbetat 

med en-till-en ett tag nu ser utvecklingspotentialen. 

6.2.7. Avslutande ord 

För att kunna genomföra och nå de förändrade arbetssätt och nya förhållningssätt som 

eftersträvas (Skolverket, 2019) är det, enligt min tolkning av resultatet, av vikt att lärare når de 

högre stegen i SAMR-modellens hierarki. Men även om de digitala verktygen i huvudsak idag, 

enligt studiens resultat, används och fungerar inom ramen för SAMR-modellens första steg, 

det vill säga som ersättning för den redan befintliga undervisningen, bidrar den till flera 

positiva effekter. Studiens respondenter redogör för att en-till-en-konceptet för med sig 

oändliga möjligheter och bidrar bland annat till en mer formativ och individanpassad 

undervisning. Vidare bidrar en-till-en-konceptet även till en mer elevcentrerad undervisning 

som är motiverande, strukturerad och flexibel. Men för att nå de högre stegen i Puenteduras 

(2009) modell måste lärare utveckla den kompetens som behövs för att kunna nyttja de digitala 

verktygen på ett mer avancerat sätt. Skolan skulle kunna använda de digitala verktygen mer än 

vad den gör idag. 

Vidare bidrar föreliggande studies resultat med två intressanta uppfattningar. För det första 

att en-till-två skulle kunna vara ett alternativ till en-till-en. För det andra att skolans system 

och plattformar eventuellt motarbetar digitaliseringen och möjligheten till att nå de högre 

stegen i SAMR-modellen. 

6.2.8. Vidare forskning 

Under arbetets gång har förslag på vidare forskning uppstått. Resultatet visar att lärare 

fortfarande är i behov av kompetensutveckling angående digitala verktyg. Således vore det av 

intresse att undersöka hur och vad för kompetensutveckling som kan bemöta lärares behov. 

Resultatet visar även att skolans system och plattformar kan motarbeta digitaliseringen, 

följaktligen vore det intressant att undersöka hur skolor och kommuner anpassar sina system 

och plattformar efter digitaliseringen. Slutligen framkommer det av resultatet att en-till-två 

kan vara ett alternativ till en-till-en. Härav följer att det vore intressant att undersöka och testa 

en-till-två som arbetssätt. 
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Bilaga 1. 

Samtyckesblankett 

Hej! 
 
Jag heter Adam Johansson-Qvick och är student på grundlärarutbildningen vid Jönköping 
University. Jag arbetar just nu med ett forskningsprojekt med syfte att undersöka vilka effekter 
en-till-en kan ha haft på svenskundervisningen, där jag är intresserad av hur digitala verktyg 
används i svenskämnet och om det är någon skillnad i arbetssätt sedan de digitala verktygen 
blev tillgängliga. 

 
Jag skulle vara tacksam om du kunde tänka dig att ställa upp i mitt forskningsprojekt angående digitala 
verktyg, där jag kommer att intervjua verksamma lärare. Jag kommer att intervjua dig utifrån en 
intervjuguide och hela samtalet kommer att ljudinspelas. 
 
Allt inspelat material kommer att avidentifieras och materialet kommer att förvaras oåtkomligt för 
personer utan behörighet. Materialet kommer enbart att användas för forskning. 
 
Deltagandet är helt frivilligt och du har när som helst och utan anledning rätt att avsluta din 
medverkan. 
 
Om du har några frågor angående mitt forskningsprojekt om vilka effekter en-till-en-konceptet kan ha 
haft på svenskundervisningen, hör gärna av dig till mig. 
 
Hälsningar 
 
Adam 
 
Kontaktuppgifter 
 
Adam Johansson-Qvick, Jxxxxxxx@student.ju.se 
_______________________________________________________________________ 
Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

Kan du tänka dig att delta i studien? 

☐ Ja, jag har tagit del av ovanstående information och accepterar att delta i studien. 

☐ Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte delta i studien. 

Signatur:            Namnförtydligande: 

 

______________________________________    __________________________________ 

Din e-mejl: 

 

_______________________________________________________  
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Bilaga 2. 

Intervjuguide 

 
Bakgrundsfrågor 

1. Varför valde du läraryrket? 

2. Antal år inom läraryrket? Antal år på nuvarande arbetsplats? 

3. Kan du berätta lite hur du själv använder digitala verktyg i yrket? 

 

En-till-en i svenskundervisningen  

4. Var du lärare innan införandet av en-till-en? (Annan skola? Samma skola?) 

- Har det blivit någon skillnad i ditt sätt att arbeta sedan de digitala verktygen blev 

tillgängliga? 

5. Hur blev du introducerad för en-till-en-konceptet? 

- Känner du dig bekväm med att använda dig av digitala verktyg i undervisningen? 

6. Hur arbetar du med digitala verktyg i svenskundervisningen? 

- I vilken utsträckning använder du digitala verktyg i svenskundervisningen? 

- Skiljer sig arbetssättet åt mellan olika delar av det centrala innehållet: Läsa, skriva, 

tala, lyssna, språkbruk samt informations och källkritik? 

7. Hur upplever du att digitala verktyg påverkar svenskundervisningen? 

- Om läraren varit aktiv innan en-till-en, vilka är de största upplevda skillnaderna 

och varför? 

- Vilka möjligheter och utmaningar ser du med digitala verktyg? 

8. Vill du arbeta med digitala verktyg i svenskundervisningen på ett annat sätt eller i annan 

utsträckning än vad du gör idag? 

- Vad skulle i så fall behövas? 

 

Sammanfattning 

9. Återberättande och avstämning. Finns det något mer att tillägga? 


