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Abstrakt 

Studiens syfte är att undersöka vilka erfarenheter elever har av surfplattan. 

Vidare syftar studien till att synligöra elevers uppfattningar om hur surfplattan 

kan bidra till deras lärande. Resultatet av studien grundar sig på en kvalitativ 

dataanalys, av intervjuer som gjorts med tolv elever i årskurs 4, fördelat på två 

skolor. På vardera skola har tre pojkar respektive tre flickor intervjuats. 

Intervjusvaren har analyserats och kategoriserats för att nå ett resultat. 

Resultatet visar att elevernas inställningar till surfplattan generellt sett är 

positiva men att deras erfarenheter av att använda surfplattan skiljer sig 

nämnvärt. En faktor som styr detta är huruvida de har tillgång till surfplatta 

hemma eller inte. En annan faktor som kan ses utifrån intervjusvaren, är att 

elevernas eget intresse av att använda surfplattan i undervisningen, är 

avgörande. När det handlar om att se möjligheter med surfplattan ur 

lärandesynpunkt har samtliga elever uppfattningar om hur det kan gå till. 

Surfplattan kan fungera, som motivationshöjande, till att anpassa lärandet 

efter olika lärstilar, till ett ökat ansvar hos eleven att själv söka svar på sina 

frågor samt till att skapa ett trivsammare klimat i klassrummet. Det ska även 

nämnas att det finns elever som också kan se faror med surfplattor, till 

exempel att de kan komma att ersätta matematikböckerna eller skrivandet för 

hand. 

 

Nyckelord: Surfplatta, iPad, IKT, lärande, grundskolan 
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 Inledning  
Den samhällsutveckling som sker idag påverkar sannolikt människors sätt att 

lära och kommunicera (Alexandersson, Linderoth, & Lindö, 2000). Tron på att 

ny teknik ska komma att revolutionera undervisningen är ingenting nytt (Säljö 

& Linderoth, 2002). Flera tekniska verktyg som utvecklats under 1900-talet har 

förutspåtts göra underverk på undervisningen såsom informationstekniken 

(Cuban, 1986). Dessa visioner, men dock med magra resultat, har lett till 

diskussioner i vilka lärarna och skolorna har framställts som gammalmodiga. 

Detta fenomen torde kunna bero på att de som för den offentliga debatten i 

media, inte har någon direkt koppling till skolan och verkligheten där (Säljö & 

Linderoth, 2002). 

Jämförelser som gjorts mellan IT-baserad undervisning och andra 

undervisningsformer har inte visat att IKT1-integrerad undervisning är 

överlägsen den mer traditionella undervisningen (Säljö & Linderoth, 2002). Det 

är därför svårt att säga om IKT är ett bra redskap i undervisningen om vi har 

kunskapsmålen i fokus. 

Vårt intresse för surfplattan2 som ett pedagogiskt verktyg handlar till 

stor del om ett intresse för den enskilde eleven i skolan. Utifrån det vi erfarit 

genom vår lärarutbildning, såväl teoretiskt som praktiskt, ser vi att surfplattan 

kan skapa goda förutsättningar för en individanpassad undervisning. Den ger 

pedagogers förutsättningar för att vara kreativa och variera undervisningen. 

Surfplattan kan på så sätt användas som ett hjälpmedel för elever i behov av 

extra stöd men den kan också användas i syfte att skapa en undervisning som 

är anpassad till samtliga elevers förutsättningar, behov och intressen och på så 

vis bidra till deras motivation och lust att lära.  

Stora satsningar har gjorts under senare år, dels vad gäller att öka 

resurserna i skolorna i form av digital utrustning men också i form av 

satsningar på digital kompetens hos pedagoger. Samtidigt visar rapporter att 

trots detta är det många skolor som inte följer med samhällets utveckling vad 

gäller teknisk utrustning och att användningen av IKT i klassrummen ofta 

avgörs av den enskilda pedagogen (Larsson, 2002). Skolinspektionens rapport 

om hur IT-satsningar som genomförts i skolan inte alltid utnyttjas, kommer 

fram till att inköp av teknisk utrustning inte automatiskt innebär en satsning 

                                                        
1 Den övergång från industrisamhälle till det informationssamhälle vi lever i idag har 
resulterat i att informationsteknik (IT) blivit en naturlig del i dagens i undervisning. 
Numer används oftast begreppet informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att 
betona kommunikation som ett syfte i användningen av IT (Säljö & Linderoth, 2002, s. 77). 
 
2 Surfplattor karakteriseras av den tryckkänsliga skärm som styrs med hjälp av fingrar 
eller tillhörande pekpenna. De är portabla och tillåter uppkoppling mot Internet både via 
trådlöst nätverk och via mobiltelefonnätet. Surfplattorna kan användas till att söka 
information (via Internet), kommunicera via e-post, chatt och sociala medier, 
underhållning genom att lyssna på musik, titta på film och spela spel. Det finns även 
specifika program (appar/applikationer) anpassade för lärande. (Nationalencyklopedin, 
Surfplatta) Ett flertal modeller har även inbyggd kamera och mikrofon, vilket gör att den 
kan fungera som både kamera och videokamera. 
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på att införliva dessa i undervisningen. De har inte blivit ett naturligt 

hjälpmedel i undervisningen utan har mer fungerat som ett administrativt 

verktyg (Skolinspektionen, 2012). 

Vikten av att följa samhällets utveckling och nyttja den tekniska 

utrustning som finns där i skolan, för att rusta barnen inför en framtid i ett 

digitaliserat samhälle, står tydligt i läroplanen. Det står även tydligt utskrivet i 

läroplanen vikten av en likvärdig utbildning oavsett vilken skola barnen går i 

(Skolverket, 2011). 

Implementeringen av IKT har nu pågått under ett antal decennier och en 

hel del forskning finns idag kring pedagogers uppfattning av hur IKT 

påverkar elevernas lärande (Alberta, 2011; Alexandersson, Linderoth, & Lindö, 

2000; Cuban, 1986). Däremot saknas studier där elevernas erfarenheter och 

uppfattningar kring IKT tydligt lyfts fram. Ett tydligt resultat av studier som 

gjorts kring användandet av surfplattor i undervisningen, är att de höjer 

elevernas motivation (Burden, Hopkins, Martin, & Trala, 2012; DEECD, 2011; 

Heindrich, 2012) men fortfarande saknas forskning kring hur de kan användas 

på ett bra sätt, utifrån elevernas behov. En intressant fråga i sammanhanget är 

därför vilken betydelse surfplattan har som pedagogiskt verktyg. 

Förhoppningsvis kan denna studie bidra till pedagogers planerande och 

genomförande av undervisning, där eleven är i fokus och surfplattan finns 

med som ett pedagogiskt verktyg. 
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 Bakgrund 
Under det förra århundradet skedde otroliga framsteg vad gäller utvecklingen 

av tekniska hjälpmedel för att underlätta vardag och arbete. Förändringen 

medförde att människan behövde nya kunskaper för att hantera de nya 

verktyg och procedurer som skapades. Denna, så kallat dramatiska utveckling, 

har dock inte i någon större grad påverkat hur vi människor lär. Det som 

förändrats är vilka kunskaper och färdigheter vi lär oss samt på vilket sätt vi 

gör det. Den tekniska utvecklingen har påverkat vår möjlighet och vårt sätt att 

ta del av ny kunskap (Säljö & Linderoth, 2002). Idag går det nästan inte att 

undvika strömmen av information och budskap som flödar genom de olika 

medier som finns runt omkring oss. En förutsättning för att kunna nyttja de 

möjligheter som tekniken och medierna medger på ett sätt som bidrar till 

lärande, är att man kan använda tekniken (ibid.). 

En ofrånkomlig konsekvens av denna utveckling är att skolan också 

förändras. Det har vid upprepade tillfällen påståtts att de nya tekniska 

genombrotten ska revolutionera skolan och undervisningen. Många gånger 

har det dock blivit så att den nya tekniken endast visat sig bli ett verktyg bland 

andra. (Säljö & Linderoth, 2002) 

IKT i skolans värld 
I dagens samhälle har datorn och andra tekniska hjälpmedel en given roll 

(Alexandersson, Linderoth, & Lindö, 2000). Alexandersson m.fl. fortsätter med 

att poängtera att tekniken således också har stor betydelse som redskap i de 

pedagogiska verksamheterna, det vill säga i skolan. I läroplanen för 

grundskola, förskoleklass och fritidshem, Lgr11, kan man läsa att eleverna ska 

kunna ”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande” när de lämnar grundskolan (Skolverket, 

2011, s. 14). För att ge eleverna möjlighet att utveckla denna förmåga krävs att 

de tekniska hjälpmedlen införlivas i undervisningen på ett väl planerat sätt och 

med en pedagogisk tanke bakom användandet (Skolinspektionen, 2012). 

För att återgå till den utveckling som skett är det värt att nämna 

Tragetons beskrivning av datorn som ett lika självklart skrivredskap i 

undervisningen idag som kritan och svarta tavlan var förr (Trageton, 2005).  

Alexandersson m.fl. (2000) menar att datorn har fler möjligheter än att 

bara vara ett skrivredskap och att det finns fler IKT-verktyg som är potentiella 

hjälpmedel för dagens undervisning. Pedersen (2000) ser också möjligheter 

med den tekniska utvecklingen, men menar att fokus varit riktat åt fel håll i 

samband med implementeringen av IKT i skolorna. Fokus har till en början 

varit främst på tekniken och först senare gått över till att hamna på 

pedagogiken. Pedersen menar att pedagogiken istället måste prioriteras före 

tekniken för att vi ska kunna nyttja de pedagogiska möjligheterna med IKT. 

Detta ligger i linje med hur Sutherland m.fl. (2004) uttrycker det i en artikel 

som lyfter fram hur användning av IKT påverkar undervisning och lärande. 

“…ICT alone does not enhance learning. How ICT is incorporated into learning 

activities is what is important (Sutherland,m.fl., 2004, s. 413).” 
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Även Ludvigsen, Rasmussen, & Solheim, (2002) menar att IKT inte är mer än 

den praktik det används i. I det här fallet är skolan den praktik som avses och 

de olika verktyg som finns att tillgå kan både bidra till och försvåra 

undervisning och lärande beroende på hur de används. Nedan beskrivs 

aspekter av lärande, vilka kan dra fördel av IKT-verktygens möjligheter, som 

lyfts fram i den studerade litteraturen. 

Informations och kommunikationstekniken möjliggör ett klassrum utan 

strikta ramar (Alexandersson, Linderoth, & Lindö, 2000). Klassrummets fysiska 

avgränsning kan suddas ut och undervisningen flyttas utanför skolans väggar. 

Hela världen blir på så sätt en del av den kontext där lärandet sker. Sociala 

interaktioner kan då bli en mer naturlig del i arbetet och sträcka sig utanför 

skolan som institution. Innehåll som annars varit svåråtkomligt kan med ett 

knapptryck finnas i klassrummet(ibid.). Denna kontakt med omvärlden ger 

eleverna möjlighet att lära i den kontext i vilken de sedan ska använda sina 

kunskaper. 

En fördel med informations- och kommunikationstekniska hjälpmedel i 

undervisningen är att eventuella fel under lärandets gång enkelt kan rättas till 

(Säljö & Linderoth, 2002). Det är lätt att ångra sig och göra om på nytt. Säljö 

och Linderoth menar vidare att när fokus hamnar på något som är 

meningsfullt för eleverna, kan processen dit gå väldigt lätt jämfört med om 

lärprocessen i sig skulle vara målet. Det kan t.ex. innebära att komplexa 

program som inte tros vara användbara för yngre barn, många gånger är det så 

länge arbetet har ett medvetet mål (Skolinspektionen, 2012). En förutsättning 

för detta är dock att pedagogerna har goda kunskaper om den tekniska 

utrustningen och de program som används (Säljö & Linderoth, 2002). 

Det ovan nämnda vidgade lärandet är beroende av, och leder till, 

kommunikation mellan olika parter. Det kan handla om kommunikation 

mellan eleverna i klassen, med elever från andra skolor och även 

kommunikation med personer utanför skolans värld. Tillgång av teknik för 

kommunikation underlättar även kontakten mellan lärare och elev (Leask & 

Pachlers, 2005). 

Tekniken kan på flera sätt bidra till elevers kommunikativa förmåga, 

därmed inte sagt att den bidrar till alla elevers kommunikativa förmåga. Säljö 

och Linderoth (2002) menar att arbete i grupp kring dator eller iPad kan bidra 

till kommunikation och diskussion mellan elever, som resulterar i en ökad 

förståelse och mer kunnande. Genom att kommunicera via IKT-verktyg kan 

elever som är tystlåtna eller har svårt att hävda sig och visa upp sin kunskap i 

grupp eller helkass, få möjlighet att göra sin röst hörd (Leask & Pachlers, 2005). 

IKT kan också ses som ett verktyg som bidrar till elevers möjlighet att 

uttrycka sig estetiskt (Säljö & Linderoth, 2002). Surfplattan som informations 

och kommunikationsverktyg kan bidra till elevers möjligheter att på ett enkelt 

sätt kunna demonstrera sina kunskaper (Alberta, 2011). Text, musik och bild 

kan idag enkelt skapas med hjälp av dessa verktyg men det förutsätter att både 

pedagogerna och eleverna har goda kunskaper om den teknik de använder sig 

av (ibid). 
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Det är inte bara eleverna som får möjlighet att vara kreativa. Tekniken medför 

även möjligheter för lärarna att variera och anpassa undervisningen (Burden, 

Hopkins, Martin, & Trala, 2012). IKT kan på så sätt bidra till att elevernas olika 

lärstilar tillgodoses (Lindstrand & Selander, 2009). Surfplattan är ett verktyg 

som ytterligare skulle kunna bidra till ovan nämnda punkter, med den 

fördelen att den kombinerar många av de verktyg som idag används i skolan. 

IKT i skolans värld kan tyckas vara en självklarhet i det samhälle vi lever 

i idag. I vissa skolor kan det vara så och där ses troligtvis flera av de fördelar 

som tagits upp med IKT verktyg, dock tror vi att det skiljer sig stort bland 

olika skolor. Orsaker till skillnader kan handla om förutsättningar, såsom 

tillgång till teknisk utrustning och kompetens hos pedagoger. Vidare tror vi att 

användandet av IKT påverkas av pedagogernas egna erfarenheter samt 

inställning till IKT. Detta är något vi kan relatera till utifrån upplevelser under 

våra VFU-perioder 3 där vi sett stora variationer när det handlar om hur IKT 

används i undervisningen.  

Surfplattan som pedagogiskt verktyg 
Surfplattan har på senare år har tagit steget in i den pedagogiska 

verksamheten. Satsningar i bland annat Thailand (Garun, 2012) och USA 

(Kucher, 2012) uppnår kostnader på flera miljoner, ibland miljarder, dollar. 

Även i Turkiet (Bell K. , 2013) pågår upphandlingar i miljonklassen. I takt med 

dessa satsningar har fler och fler studier genomförts för att undersöka 

följderna av introducerandet av denna nya teknik. 

I Sverige har inte lika omfattande satsningar genomförts, dock har det 

under 2013 publicerats en utvärdering av den iPad-satsning som genomförts i 

Stockholms stad under åren 2012 och 2013. Totalt ingick 13 skolor som fick 

tilldelat sig sammanlagt 2285 iPads (Hylén, 2013). Genom 

lektionsobservationer, lärarintervjuer samt samtal med elever har Hylén fått en 

bred bild av hur implementeringen har genomförts och hur användandet av 

surfplattorna uppfattats på skolorna. Denna utvärdering har fokus på hur 

pedagogerna har uppfattat följderna av satsningen. Eleverna har dock fått ett 

visst utrymme där det framkommer att de flesta eleverna är positivt inställda 

till att använda iPads i skolan. Eleverna uttrycker även viss kritik riktat mot 

tekniska aspekter av iPaden. Den upplevs ibland svår att skriva, och att 

hantera filer på. En lösning på detta skulle kunna vara att använda 

molntjänster4 som ett komplement till surfplattan, något som nämndes under 

en konferens i Alberta (2011) där skolledare och utbildningsansvariga 

diskuterade aktuell forskning kring användningen av iPads i skolan. 

                                                        
3 Verksamhetsförlagd utbildning, i vårt fall inom lärarutbildningen 

4 Molntjänster kan vara till exempel applikationer eller program tillgängliga via Internet 

som bland annat möjliggör lagring av datafiler. Det som krävs för att få tillgång till det 
sparade materialet är en Internet-uppkoppling, men vilket verktyg du använder spelar 
ingen roll. Det betyder att molntjänsterna kan användas med såväl datorer, surfplattor och 
smartphones (Nationalencyklopedin, Molnet). 
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Av Hyléns studie (2013) framkom det även att elevernas användande av, och 

inställning till iPads, är beroende av lärarens användande av de samma. 

Ytterligare en slutsats är att antalet tillgängliga iPads påverkar hur eleverna 

ställer sig till surfplattans roll i klassrummet. 

Internationella studier som gjorts av implementeringar och användande 

av surfplattor i skolan, visar till stor del att dessa verktyg har en positiv 

inverkan på elevernas motivation att lära (Alberta, 2011) (Burden, Hopkins, 

Martin, & Trala, 2012) (Chou, Block, & Jesness, 2012). Samtidigt finns det vissa 

negativa aspekter såsom apparnas5 förmåga att distrahera eleven (Chou, Block, 

& Jesness, 2012), att det inte finns tillräckligt med kunskap bland pedagogerna 

för att utnyttja surfplattornas potential (Sutherland, o.a., 2004), samt att elever 

som har liten erfarenhet av verktyget ser sig själv som mindre kunnig vilket 

kan leda till bristande motivation att lära (Henderson & Yeow, 2012). 

Forskare vid University of Hull (Burden, Hopkins, Martin, & Trala, 2012) 

har under 2012 utvärderat användningen av surfplattor i åtta skotska skolor. 

Studien omfattar 365 elever i åldrarna 8-13 år. Av de elever som deltog i 

studien hade de flesta tillgång till en egen surfplatta av märket iPad. Utifrån 

enkäter till både föräldrar och elever, samt enskilda intervjuer och 

fokusgrupper med elever kom forskarna fram till ett resultat som kan 

sammanfattas i följande fem punkter: 

 

 Det faktum att eleverna fick ansvara för en ”egen” iPad bidrog till 

ökad motivation och intresse för skolarbetet. 

 Vidare bidrog det till att eleverna blev mer självständiga och tog 

mer ansvar för sitt lärande. 

 Tack vare att eleverna hade tillgång till en egen iPad som de 

dessutom hade möjlighet att ta med hem, lärde de sig snabbt att 

använda den även på deras fritid. Det faktum att iPaden användes 

hemma bidrog också till ett större intresse bland föräldrar. 

 Samarbetet ökade mellan elever och lärare. Dessutom tog eleverna 

hjälp av varandra.  

 Tekniken möjliggjorde även för fler elever att vara kreativa och 

delta i undervisningen på ett för dem anpassat sätt. 

 

Ytterligare ett exempel från Storbritannien är en undersökning av införandet 

av iPads på Longfield Academy i Kent (Heindrich, 2012). I denna 

undersökning vände sig forksarna inte bara till lärare och elever utan även 

föräldrarna fick möjlighet att svara på en enkät. Gensvaret från föräldrarna var 

dock mindre än vad forskarna hoppats på och gav därför inget statistiskt 

säkerställt underlag. Däremot svarade 71 lärare och 310 elever på enkäterna.  

                                                        
5 En applikation, som vanligast nämns som app, är ett program framtaget för bland annat 
surfplattor och smartphones (Nationalencyklopedin, Applikation).  Det finns en mängd 
olika spel, men även program som möjliggör användandet av mail, internet, olika 
chatprogram samt ordbehandling. 
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Utöver enkätarena genomfördes även observationer och intervjuer för att inte 

bara få ta del av deltagarnas upplevelser utan också hur det verkligen såg ut i 

klassrummen.  Resultatet visar att eleverna är mer positivt inställda till 

surfplattan än vad pedagogerna är.  Undersökningen visar även att 

surfplattorna inte bara kan effektivisera arbetet i skolan utan också att 

kvaliteten ökar och att de underlättar samarbete både i skolan och mellan 

skolan och hemmet. 

Forskare från USA (Chou, Block, & Jesness, 2012) har sammanställt en 

rapport av ett fyra månader långt projekt där fyra klasser bestående av elever i 

årskurs 9 fick tillgång till varsin iPad i geografiundervisningen. Som grund för 

studien användes både fokusgrupper, där trettioen elever ingick, samt 

observationer av de omkring 120 elever i de fyra klasserna. Slutsatser som går 

att avläsa i rapporten visar att surfplattan bidrar till att elevernas engagemang 

ökar. Vidare bidrar den till att effektivisera arbetet i klassrummet genom den 

korta tid som krävs för att starta iPaden. Surfplattan underlättar också för 

eleverna att komma åt skolmaterial, oberoende av vart de befinner sig samt att 

den ger eleverna tillgång till ständigt uppdaterad information från 

kunskapskällor som till exempel internet. Rapporten visar även att surfplattan 

underlättar för nivåanpassad undervisning och skapar möjligheter för mer 

elevaktiva arbetsformer. Sammanfattningsvis framkommer det av studien att 

eleverna lägger mer tid på skolarbetet bland annat genom ökad delaktighet på 

lektionerna. Detta ligger i linje med vad Alexandersson m fl (2000) säger om att 

användning av IKT kan bidra till ett förbättrat klassrumsklimat. 

De studier som gjorts visar främst positiva resultat som kan ses som ett 

argument för implementering av surfplattor i skolorna. Samtidigt visas att det 

är flera faktorer som tillsammans påverkar huruvida surfplattan kan bidra till 

den pedagogiska verksamheten. Tillgång är en självklart avgörande faktor. 

Flera av de positiva aspekter som tas upp i forskningsrapporterna är 

sammankopplade med förutsättningen att samtliga elever har tillgång till en 

egen surfplatta. Det innebär att vi för att kunna luta oss mot denna forskning 

först och främst måste se till att varje elev har tillgång till en surfplatta. Därtill 

kommer behovet av ett flexibelt pedagogiskt arbetssätt som i sin tur förutsätter 

utbildade och engagerade pedagoger som ser surfplattans potential i 

verksamheten. Med dessa ord menar vi att det alltid finns möjligheter, men 

dessa måste ses i relation till de begränsningar som idag finns i skolans värld.  
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 Syfte och metod 
Syftet med denna undersökning är att synliggöra hur 12 elever uppfattar 

surfplattan som ett verktyg för lärande.  

 

Kvalitativ metod 
Kvalitativa undersökningar utgår från människans livsvärld och handlar om 

hur människan föreställer sig och ser på sin omvärld (Hartman, 2004). Ett 

fenomen finns inte av sig själv. Ett fenomen har heller inte bara, en funktion 

eller ett syfte. Fenomen får olika innebörder utifrån hur vi uppfattar dem. 

Detta innebär att varje enskild människa har en egen verklighet. Studeras de 

olika uppfattningar som finns om ett visst fenomen kan det bidra till en större 

förståelse av vår omvärld. Detta står i kontrast med den kvantitativa metodens 

syfte, att försöka bevisa på förhand formulerade teorier (Bryman, 2008). För 

denna studie handlar det om att få insikt i vilka erfarenheter elever har av 

surfplattan, samt hur de uppfattar att surfplattan kan bidra till deras lärande.  

 

Metod för datainsamling 
Vi har valt att använda kvalitativ intervju som undersökningsmetod.  

Intervju valdes som undersökningsmetod då data skulle samlas in som 

baserades på människors uppfattningar och erfarenheter. Valet kan styrkas av 

Martyn Denscombe´s (2000) resonemang där han framhäver att känslor och 

erfarenheter behöver utforskas snarare än redovisas med några få ord i, till 

exempel ett frågeformulär. En ytterligare aspekt som motiverar valet av metod 

är det informationsdjup som vi söker (ibid). Det är just de utvalda 

respondenternas uppfattningar som är relevanta för vår studie. 

En kvalitativ intervju är en ostrukturerad intervju menar Hartman 

(2004). Judith Bell menar dock att en viss struktur bör finnas även i en 

kvalitativ intervju för att säkerställa att de teman berörs som syftar att besvara 

frågeställningen. Denscombes (2000) beskriver den semistrukturerade 

intervjun som en intervju utan ett färdigt batteri av frågor, utan istället 

övergripande samtalspunkter som inte behöver behandlas i någon speciell 

ordning.  

 

Urval av informanter 
För att få en bredd och variation i respondenternas svar, strävade vi efter en 

undersökningsgrupp som skulle bestå av elever från två eller tre olika skolor 

och därmed ha olika erfarenheter av användningen av surfplattor. 

Genom IT samordnare i den aktuella kommunen fick vi kontaktuppgifter 

till tre skolor där surfplattor användes i undervisningen. Vi fick svar av två 

skolor och efter närmare kontakt med lärare i respektive klass gjordes urval av 

vilka elever som skulle vara passande att intervjua. Med passande elever 

menar vi först och främst att de behöver ha erfarenhet av surfplattor.  
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För det andra att de ville vara med och slutligen ansåg vi det viktigt att 

eleverna var framåt nog för att kunna delta i ett samtal om surfplattor. 

Samtliga elever gick i fjärde klass under intervjuperioden. 

På skola A går cirka 75 elever i förskoleklass upp till årskurs 6. De hade 

vid intervjutillfället arbetat med iPads i undervisningen i ca 1 år. På skola B 

finns ca 120 elever inom samma årskurser. På denna skola hade eleverna 

endast hunnit använda iPads i 2 månader vid intervjutillfället. 

Målsättningen var att använda tio intervjuer i undersökningen, fem med 

flickor respektive fem från pojkar. Vi valde dock att intervjua sex flickor och 

sex pojkar fördelat på de två skolorna. Detta för att kunna göra ytterligare ett 

urval vid behov. Ett sådant urval skulle kunna ske om någon elev till exempel 

skulle ha svårt att uttrycka sig så att vi inte skulle kunna tolka det eleven sagt 

eller att det förekommit tekniska problem i samband med intervjuerna etc. 

Av de intervjuade eleverna hade fler än hälften tillgång till surfplatta 

eller smartphone hemma. Detta medförde att några elever hade större 

erfarenheter än sina klasskamrater, men det bidrog också till ytterligare en 

dimension i analysen – nämligen att tillgången hemma påverkade 

inställningen till surfplattan som ett verktyg i skolan. 

Med hänsyn till studiens syfte som handlar om elevers erfarenheter och 

hur de uppfattar surfplattan, har undersökningsgruppen valts utifrån följande 

kriterium; att skolan skulle arbeta med surfplattor i undervisningen. 

Genomförande 
Innan undersökningen skrevs ett missiv (bilaga 1) som skickades hem till 

elevernas föräldrar. I brevet framgår information om vad undersökningen 

handlar om och hur den kommer att gå till. Det framgår också klart och tydligt 

vilka som ansvara för undersökningen och kontaktuppgifter till dessa. 

Intervjuerna genomfördes med en respondent i taget, detta för att 

undvika att någon i gruppen skulle ta på sig en ledarroll och på så vis tysta 

ned de lite mer tillbakadragna (Bryman, 2008). Samtliga intervjuer 

genomfördes under en dag och ägde rum på de två skolorna. Ett avskilt rum 

användes, för lugn och ro samt för att undvika avbrott. Intervjuerna låg alla 

inom ett tidsintervall på 20-30 minuter. 

Samtliga elever i de berörda klasserna kände till undersökningen i och 

med det missiv som skickats ut, men ytterligare information om samtalen 

delgavs först vid samtalets början. Då först berördes de aktuella 

frågeområdena för intervjun.  

Vi har använt oss av en intervjuguide(se bilaga 2.). En intervjuguide 

innehåller de teman eller frågeområden som bör beröras under intervjun och 

som syftar till att besvara studiens frågeställningar. För informanten handlar 

det om att försöka få samtalet att kretsa kring de ämnen som 

problemformuleringen innefattar (Hartman, 2004). I intervjuguiden har vi 

utöver huvudfrågor även formulerat frågor (kursiverade i bilaga 2) som 

fungerat som stöd under intervjuerna för att säkerställa att vi fått svar på våra 

frågeställningar. Det innebär att intervjun inte är helt ostrukturerad, men 

samtidigt har respondenterna getts frihet att prata om det som är viktigt för 

denne (Bell, J., 2006). 
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Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av två diktafoner. Detta för att 

säkerställa att inget material skulle gå förlorat om t.ex. batterier skulle ta slut 

samt att fokus kunde hållas på samtalet istället för att föra omfattande 

anteckningar (Kvale, 1997). Under intervjuerna fördes även stödanteckningar 

av den som inte förde samtalet om sådant som inte kunde uppfattas på 

ljudupptagningen t.ex. kroppsspråk. Även sådant som kunde påverka 

framtida intervjuer antecknades t.ex. om frågor missuppfattades eller om 

intressanta följdfrågor dök upp.  

Databearbetning 
I denna studie har vi använt oss av en kvalitativ dataanalys. Resultatet av vår 

analys av det insamlade materialet har kategoriserats utifrån vilka 

uppfattningar som utkristalliserats bland elevernas utsagor. 

Bearbetning av data har skett i tre steg. Först lyssnade vi igenom de 

inspelade intervjuerna för att bekanta oss med materialet. Därefter 

transkriberades samtliga intervjuer av oss båda för att vi sedan skulle kunna 

kontrollera att vi tolkat intervjuerna likvärdigt. Redan vid jämförelsen av våra 

transkriberingar uppkom förslag på kategorier utifrån de strukturer vi kunde 

se i vårt empiriska material. Dessa kategorier har omarbetats i takt med den 

fortsatta analysen av de uppfattningar som framkommit i det insamlade 

materialet. För att finna kvalitativa skillnader bland uppfattningarna har 

elevernas utsagor färgmarkerats och därefter klippts ut för att underlätta 

arbetet med kategoriseringen (Bryman, 2008). 

Samtliga inspelningar raderades från diktafonerna efter genomförd 

transkribering. Detta på grund av att vi inte hade möjlighet att behålla de 

lånade diktafonerna under hela processens gång. Den dubbla transkriberingen 

fick istället säkerställa att råmaterialet inte gick helt förlorat. 

Etiska överväganden 
I linje med vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002) har 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet tagits i beaktande. Före intervjun informerades samtliga 

respondenter om studiens syfte samt att intervjun var frivillig och att de när 

som helst fick avbryta intervjun. Varje enskild respondent informerades också 

om anonymiteten i arbetet vilket innebär att inga personuppgifter ska kunna 

läsas ut i arbetet samt att materialet endast kommer att användas för studiens 

syfte . Utöver detta fick samtliga respondenter en tydlig fråga om de samtyckte 

till att intervjuerna spelades in. 

Metoddiskussion 
Nedan kommer faktorer som kan tänkas ha påverkat studiens validitet och 

reliabilitet att diskuteras. Validitet handlar om studiens giltighet och är ett 

mått på om forskaren mätt eller beskrivit det som varit avsett att mäta eller 

beskriva (Bryman, 2008). Reliabilitet eller tillförlitlighet avser att mäta de 

mätinstrument eller tillvägagångssätt som används i studien (Bryman, 2008) 
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Faktorer som påverkat studiens reliabilitet och validitet 

Vi valde att genomföra intervjuerna med en respondent i taget. Detta för att 

försäkra oss om att samtliga elever skulle få utrymme och möjlighet att 

uttrycka sig fritt. Vi kan i efterhand se att parintervjuer kunnat underlätta att 

hålla samtalet igång och kanske även bidra till ett djupare resonemang kring 

frågeområdena, inte minst vid intervjuerna med tystlåtna respondenter. 

Samtidigt finns det vid parintervjuer en risk att en av deltagarna tar överhand 

och den andre därmed får svårt att komma till tals (Bryman, 2008). Det var 

med denna risk i åtanke som vi beslutade att genomföra intervjuerna enskilt. 

En annan aspekt som kan ha påverkat resultatet är den tidspress vi haft. 

Detta har inneburit att samtliga tolv intervjuer genomfördes samma dag. Vi 

kan se, vid transkriberingen av intervjuerna, att vårt engagemang sviktat vid 

de sista intervjuerna, något som är av högsta vikt att anmärka, inte minst då 

respondenterna är barn som lätt påverkas av oss som vuxna och vårt sätt att 

vara. Ytterligare en brist kan ses i samband med intervjuerna, där fler 

följdfrågor kunnat ställas under vissa teman, för att få mer utförliga svar. Detta 

kan med största sannolikhet förklaras med forskarnas brist på erfarenhet av att 

genomföra liknande undersökningar. 

Det finns ett antal faktorer som styrker reliabiliteten i studien. Först att 

nämna är att diktafoner använts vid intervjuerna och för att säkerställa att allt 

material sparats, har två diktafoner används samtidigt. Dock innebär det 

faktum att vi var tvungna att radera materialet på diktafonerna innan 

rapporten var klar att reliabiliteten riskerats. Efter överväganden från vår sida, 

löste vi det genom att på varsitt håll transkribera samtliga intervjuers för att 

sedan tillsammans jämföra våra tolkningar. Vidare har intervjuerna gjorts i en, 

för respondenterna avslappnad miljö och de har inte visat några tecken på att 

känna sig besvärade under intervjusituationerna. Den tredje aspekten är att vi 

båda deltagit under samtliga intervjuer där den ena haft till uppgift att 

observera intervjun och föra anteckningar medan den andre ansvarat för 

samtalet med eleven. Dock finns också en risk med att vara två vuxna vid 

intervjuerna, då eleverna kan uppfatta det som en pressad situation. Detta kan 

därför ha påverkat elevernas utsagor på ett negativt sätt. 

Något som kunnat göra den här studien mer tillförlitlig är om 

undersökningen gjorts på skolor där eleverna haft större erfarenhet av 

surfplattor. Det hade kunnat ge ett djupare perspektiv i det insamlade 

materialet. 

Slutligen kan diskuteras vår brist i erfarenhet av att intervjua, analysera 

och kategorisera. Trots vår intervjuguide till hjälp med öppna frågor, kan vi 

konstatera att vi med vårt kroppsspråk ändå förmedlat känslor som eleverna 

kunnat läsa av och på så sätt försökt ställa sig in till under samtalets gång. 

Säkerligen finns andra forskare som kunnat få ett annat resultat utifrån en 

annan analys. Vår brist av erfarenhet när det handlar om att analysera och 

kategorisera liknande material är en faktor som oundvikligen påverkar det 

sammanställda resultatet. 
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 Resultat 
Resultatet är tematiserat utifrån de erfarenheter eleverna gett uttryck för samt 

hur de uppfattar surfplattan som ett verktyg för lärande. 

Inledningsvis är det av intresse att uppmärksamma begreppet surfplatta. 

Det är det begrepp som vi använts oss av i samband med intervjufrågorna, 

dock har samtliga respondenter i sina svar valt att använda begreppet iPad. 

Antagligen på grund av att det är surfplattor av detta märke samtliga elever 

har tillgång till i skolan. Vid ett tillfälle användes begreppet surfplatta då 

respondenten syftade på en specifik modell av annat märke än Apple. 

 

Tillgång till surfplattan 
Av samtliga elever uppger hälften att de har tillgång till en surfplatta utanför 

skolan. Bland de övriga eleverna finns de som uppger att de istället har en 

smartphone och menar att den fyller samma funktion som surplattan, andra att 

de gärna ville ha en surfplatta, och en grupp hade varken tillgång till surfplatta 

eller någon smartphone, men förklarade att de inte heller saknade eller kände 

behov av dem. Den sistnämnda gruppen elever uppgav att de hade mycket 

annat som tog tid på deras fritid, till exempel hästar och ridning eller 

crossåkning. 

Kanske är det så att surfplattan fylle ren större funktion hos de elever 

som inte har något annat intresse som kräver mycket tid eller engagemang. 

”Jag har redan en sån här (visar sin iPhone) så jag behöver ingen.” 

Flicka, Skola B 

”Nej, jag använder inte en sådan där. Jag brukar leka med våra katter när jag är 

hemma och så behöver jag ju ut och rida hästen. Och så är jag ofta med 

kompisar. Det är mest det jag håller på med.” 

Flicka, skola A 

Det kan vara så att de elever som har tillgång till en smartphone inte saknar 

surfplattor på grund av att de endast används till sådant som eleverna kan 

göra med telefonerna. De kan installera de läromedelsappar som används i 

skolan och de har tillgång till Internet och allt vad det kan erbjuda. En 

smartphone kan säkert fungera lika bra som en surfplatta så länge kompatibla 

appar används, men skärmstorleken kan nog uppfattas som ett hinder vid 

lösandet av vissa uppgifter. 

Det framkom att de elever som själva hade en iPad eller en iPhone såg 

fördelar med dessa produkter, som de kopplade till varumärket. 

Touchskärmen och den enda knappen var saker som de uppskattade. Även 

enkelheten att föra över musik och filer mellan olika enheter var det en elev 

som tog upp.  
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Det första citatet visar på en kunskap som förutsätter att eleven använt sig av 

en surfplatta eller smartphone ett flertal gånger. Att veta att man ska 

dubbelklicka för att se vilka appar som är igång, för att sedan rensa bland 

dessa kan tyckas vara en självklarhet för de som använder verktygen till 

vardags, men är inget vi kan förvänta oss av alla elever i skolan.  

Det andra citatet visar hur en elev jämför surfplattor och smartphones 

med de datorerna eleverna har tillgång till på skolan. 

”Om jag går in på det där (en app) då kan jag göra såhär (eleven visar på 

surfplattan och trycker på ”hem-knappen”) och då försvinner det snabbt. Och 

så ibland när man varit inne på något då måste man göra så här (dubbelklickar 

på ”hem-knappen” för att få upp en lista med alla appar som är aktiva) och ta 

bort några. Annars blir den seg.” 

Flicka, Skola B 

 
”Den tar ju inte så stor plats och den är enkel att bära med sig. Och det är ju 

Apple. Det finns andra hjälpmedel på iPad och iPhone och sådant än på 

skoldatorn. Det är ju det som gör den så bra… Jag själv har en iPhone. På väg 

hem från skolan brukar jag sitta och lyssna på musik och sånt. Det tycker jag är 

bra.”  

Flicka, Skola A 

 

Gemensamt för de som hade tillgång till surfplattan hemma var att deras 

användande av surfplattan var begränsat ur tidssynpunkt. Samtliga uppgav 

att det fanns regler för hur mycket de fick sitta med surfplattan på sin fritid. 

Ingen av eleverna som hade denna tidsgränd för användandet hemma beskrev 

det som något negativt, utan de uppfattade det som något bra och ibland även 

behövligt. En elev uttrycker följande vid frågan vad som skulle kunna vara 

negativt med surfplattan. 

“Ibland kan man ju få ont i huvudet om man sitter för länge och så. Man ska ju 

inte använda den alldeles för länge. Typ sitta 12 timmar i sträck.” 

Flicka, Skola A 

 

Bland de elever som använder surfplattan på fritiden fanns de som uttryckte 

kostnadsaspekten som något negativt. De framkommer att det är frustrerande 

att inte kunna ladda ner de appar man ville ha. De ser även en nackdel med 

gratis-appar eller gratisversioner av avgiftsbelagda appar, nämligen att det 

kommer upp mycket reklam på engelska som de inte förstår. 

“Alltså på en del iPads, om man ska går in på ett spel, mattespel eller 

någonting, då kommer det upp någonting såhär konstigt som står på engelska. 

Då tänker man; - Vad i hela friden är det här?” 

Flicka, Skola A 

Detta kan vara ett tecken på att eleverna behöver ytterligare kunskaper inte 

bara om hur själva spelen fungerar, utan också om hur installation och 

hantering av appar går till. Att eleverna inte förstår meddelanden som dyker 

upp på surfplattorna kan få konsekvenser.  
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Eleverna kanske godkänner villkor och beställningar utan att veta vad de 

innebär och som kan leda till oförutsedda kostnader. Eftersom många elever 

har tillgång till surfplattor både i skolan och i hemmet borde det förebyggande 

arbetet som verkar behövas delas mellan skola och hem.  

 

När surfplattan används hemma är det främst tre olika användningsområden 

som nämns; spela spel, titta på YouTube och läsa olika sorters texter på 

Internet. Att lyssna på musik och att kunna ta bilder nämns också. Av de 

aktiviteter som surfplattan användes till hemma så var det bara en elev som 

menade att samma aktiviteter skulle kunna användas i skolan. I det fallet hade 

eleven laddat ner läromedelsspel på den privata surfplattan. Ytterligare en elev 

kopplade sitt resonemang om användande av surfplattan hemma, till skolan. 

Surfplattan kunde i detta fall användas för att lösa hemuppgifter. 

“Ibland brukar jag använda den om vi har någon engelskläxa. Man kan ju 

översätta texten med Google översätt eller så.” 

Pojke, Skola B 

 

Användningsområden i skolverksamheten 

Utifrån elevernas utsagor framkommer det att det finns både likheter och 

skillnader i användningen av surfplattorna mellan de två undersökta skolorna. 

Enligt elevernas utsagor på skola A visar det sig att surfplattan används såväl 

utanför lektionstid som under planerad pedagogisk verksamhet. Detta trots att 

det tydligen finns regler för när surfplattorna får användas. 

”Alltså, ibland på lektionerna och ibland kan man använda dem före, men man 

får inte använda dem på lunchrasten eller någonting sånt.” 

Flicka, Skola A  

På båda skolorna används surfplattan i undervisningen och då främst i form 

av matematikspel men även i SO och NO för att träna geografi eller för att söka 

fakta. Dock framkommer det även att aktiviteterna med surfplattan, ses som 

något som sker när man inte orkar sitta med boken, eller att de får använda 

den om de är klara med det de ska göra.  

”När jag gick i trean då så brukade jag jobba på datorn, det finns några spel där. 

Sen när man jobbat mycket och tröttnat på det då kunde jag jobba med en sån 

där (iPad). Så det gick… ja det var lite roligare.” 

Pojke, Skola A 

På skola B, där surfplattan endast används under lektionstid, såg de flesta svar 

ut som följande citat, på frågan vid vilka tillfällen de brukar använda 

surfplattan; 

“Vi kan använda den på SO, svenska och ibland på NO och så kan vi översätta 

engelska ord.” 

Pojke, Skola B 
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Samtliga av de intervjuade eleverna angav att surfplattan var bra när man 

skulle söka fakta och information. De flesta relaterade till skolarbete men några 

exemplifierade med situationer som skulle kunna uppkomma på deras egen 

fritid.  

Följande citat visar hur eleven verkar se det som en självklarhet att 

surfplattan finns med överallt.  Surfplattan bidrar här med något som inte en 

dator kan i samma utsträckning; den finns till hands när behov av att använda 

den kan uppstå.  

”… om någon blivit biten av en orm. Då kan man gå in och söka och se om det 

var en giftorm, och vad man ska göra och så.” 

Pojke, Skola A 

Utöver detta angav eleverna på skola A att den används för att uppnå mål i 

deras IUP (individuella utvecklingsplan). Eleverna förklarar att om det står i 

deras IUP att de behöver träna mer på matte så betyder det att de får träna 

matematik på iPaden. Eller om de behöver träna på geografi så står det att de 

ska göra det med iPaden.  

“Nja, det är väl på IUP:n i så fall. När man till exempel ska träna på 

multiplikationstabellen.” 

Flicka, Skola A 

Eleverna lyfte fram ett antal appar som de uppfattade kan vara bra om man 

skulle träna och bli bättre inom olika ämnen. De flesta lyfte fram detta i 

samband med användande av surfplattan i skolan, men det var också de elever 

som tyckte det kunde vara bra och roligt att ha dessa appar även hemma. 

”… det finns jättemycket lärospel ABC och alla olika sådana. Matematik - 

multiplikation, Seterra - geografi och sådant som man kan ladda ner. Och jag 

brukar träna hemma ibland för vi har köpt en app hemma har vi.” 

Flicka, skola B 

 

Här följer ett citat från en elev som visar med hela sitt kroppsspråk och på hans 

engagemang när han pratar om surfplattan, att han ser stora möjligheter med 

detta verktyg. 

”… och så är det ju bara att ställa in han på kopiatorn så kan man ju skriva ut 

det man vill ha och använda den som en dator” 

Pojke, Skola B 

 

Det är lärarna som bestämmer vad surfplattan ska användas till 

I intervjuguiden fanns frågeområden kopplade till vad eller vem som avgör 

när och till vad surfplattan ska användas till i skolan. Resultatet visar att 

eleverna uppfattar att de själva kunde vara med och påverka om och när de 

ville använda surfplattan trots att det var läraren som bestämde. De uttryckte 

med positiva ordalag, att de kan fråga på olika lektioner om de får använda 

surfplattan och oftast får de det om den är ledig.  
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De får då använda någon av de appar som lärarna bestämt ska finnas på 

surfplattorna. Denna begränsning, att använda surfplattan till det som lärarna 

trots allt bestämt, är inget som eleverna reflekterar över under intervjun.  

 
“Det är läraren som bestämmer. Eller om vi frågar om vi får ha den till 

översättning eller matte.” 

Pojke, Skola B 

På skola A där surfplattorna även används på rasten spelar eleverna spel som 

egentligen inte är tillåtna. Det är dock på grund av att lärarna installerat spel 

som kanske inte är tänkta att användas i skolan. 

”Vi brukar använda dem på morgonen. Då brukar det bli lite tjafs om att få 

spela på dem för vår lärare, hon hade laddat hem zombiespel till julafton för 

hon ville ha spel, så hon kunde göra någonting i hennes stuga.” 

Flicka, skola A 

Hur mycket använder eleverna surfplattan i skolan? 

Hur mycket eleverna använder surfplattan i skolan skiljer sig relativt markant i 

sammanhanget. Från en gång i veckan till varje dag. Till viss del är det deras 

individuella intresse som styr, då viss användning är frivillig, men det visar 

också att en annan faktor påverkar. De som uppger att de använder surfplattan 

minst antal gånger under en vecka, är också de som uttrycker, att det är de 

som är snabbast som får använda surfplattan mest. Nedan följer två citat som 

visar att eleverna på båda skolorna har liknande erfarenheter, men att det på 

skola B handlar om användning under lektionstid medans det på skola A 

handlar om att hinna med att spela på rasten. 

“Mm, om man är först så brukar man få använda den. Annars kan man få 

använda sina telefoner om man har sådana med touch och det. Eller så får man 

använda en dator.” 

Pojke, Skola B 

“På lunchen ska alla skynda sig med maten för att få en av iPadsen. Den som 

kommer först får en iPad.” 

Pojke, Skola A 

Samma elever framhäver att det skulle vara en fördel med något slags 

kösystem för att undvika den stress om de upplever idag. Här tolkar vi 

elevernas uttryck som att de inte är nöjda med det obefintliga kösystem som 

finns idag. 
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Mobilitet 
Samtliga elever nämner surfplattans mobila egenskap när de tillfrågas vilka 

fördelar de ser med verktyget. Det ses som en fördel att kunna sitta vid sin 

plats. Detta kan kanske bero på att de inte behöver avbryta det de håller på 

med för att gå iväg till och vänta på en dator. En annan orsak kan vara att de 

vid sin plats har mer utrymme för det material de använder. 

 
”På en dator då kan man inte direkt ladda ner spel och en iPad kan man bara ta 

med sig. Även om man har en laptop så blir det inte lika krångligt om man har 

en iPad. En iPad är ju inte så här jättestor, men den är ändå stor… så det är inte 

direkt som att ha en stor dator och sitta och arbeta vid den. Så kan man bara ha 

iPads vid bänken och sitta och jobba. ” 

Flicka, Skola A 

 När vi senare samtalade om vart de använder surfplattan så uttrycker endast 

en elev att de använt den utanför klassrummet under skoltid. Eleverna ser det 

som en stor fördel att kunna förflytta sig inom klassrummet, men poängterar 

samtidigt surfplattans potential att kunna användas även utanför 

klassrummets väggar. 

 

“... i våras fick vi gå ut och ta kort på vårtecken och så och det var väldigt kul.” 

Pojke, Skola A 

Det framkom att de på skola B ibland får gå utanför klassrummet och sitta i 

matsalen samt att de på skola A får sitta i korridorerna när de spelar spel innan 

lektionstid.  

Arbetsmiljö 

Det framkommer flera förslag på vad som skulle kunna förändras om alla 

skulle ha varsin surfplatta i skolan. Det finns också de som inte tycker det 

skulle göra någon skillnad, samt en enstaka elev som anser att det skulle vara 

rent av dåligt. 

Det ord som nämns flest gånger i sammanhanget är ”kö”. “Då skulle vi 

slippa kö”. Det skulle i sin tur leda till att eleverna skulle störa varandra mindre 

eftersom, i nuläget när de står i kö, springer de mest omkring och tittar vad de 

andra gör i klassrummet. 

Surfplattan jämfördes ofta med datorn och blandade åsikter fanns kring 

huruvida surfplattan kan vara bättre eller sämre än datorn i specifika 

situationer. De som tyckte surfplattan var bättre relaterade främst till dess 

mobila egenskaper men uttryckte även att den hade allt som en dator hade och 

var dessutom snabbare att starta upp.  

”iPaden startar typ på någon sekund bara, men datorn tar ju typ 100 år att 

starta upp!” 

Flicka, Skola A 
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Tidseffektivitet nämns även i ett annat sammanhang. Eleverna uttrycker att ett 

större antal surfplattorna skulle underlätta för både de själva och lärare då de 

skulle kunna leta svar själv på internet istället för att fråga läraren.  

“Om man inte kan något behöver man inte sätta upp någon väntelista för att få 

hjälp utan kan leta upp svaren själva. Annars springer man bara runt medan 

man väntar på sin tur.” 

Pojke, Skola B 

 

Det elever på skola A som inte var vana med touch-funktionen6 upplevde att 

det var svårt att skriva på surfplattan. Detta framkom inte bland eleverna på 

skolan B som inte har tillgång till surfplatta hemma.  

” … ibland kan man trycka på fel, då man ska tillexempel trycka på ”I” då blir 

det till exemplen, nu vet jag inte vilken bokstav som ligger vid ”I”, så kanske 

det blir ”H” eller någonting. Det är lite störigt. På datorn kan man bara sitta och 

hitta igen och sudda bort och det går ganska fort. På datorn kan jag alla 

knappar men på iPaden då är det så att jag hela tiden måste leta efter 

knapparna.” 

Flicka, Skola A  

 

Det framkommer också att surfplattorna inte bör användas för långa perioder i 

sträck då det kan bli jobbigt för ögonen. En elev svarade följande när vi 

frågade om han kunde komma på något som inte var bra med surfplattan. 

“ja, men alltså det är inte bra att sitta med iPad för länge för då kan man bli lite 

nojig i huvudet, vet jag, för det kan jag bli då och då” 

Flicka, Skola A 

Eleverna berättar även att de erfarit att surfplattan kan hänga upp sig och bli 

lite seg, en elev kallade det att den “laggar” och beskrev det som att skärmen 

hänger sig en liten stund. Gemensamt för de elever som uttrycker denna 

frustration är att det är de som har mest erfarenhet av att använda surfplattan. 

Att det just är de som uppmärksammar detta kan bero på att det är de som har 

sån pass erfarenhet av den. De elever som inte har använt surfplattan så 

mycket har kanske inte har tillräckligt mycket erfarenhet av tekniken så det 

uppfattar när den fungerar sämre än vad den borde. 

En annan synpunkt var att den “… behöver laddas, så det gäller att ha 

koll”. 

                                                        
6 Touch (engelska för ”röra”) kallas funktionen som möjliggör att man kan styra och peka 
med hjälp av fingrarna direkt på skärmen på surfplattor, smartphones och även nyare 
datorskärmar. 
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Kommunikation och samarbete 

Eleverna uttrycker hur de tack vare surfplattan inte skulle behöva lika mycket 

böcker, eftersom allt går att söka på nätet. Surfplattan skulle även bidra till att 

eleverna själva i större utsträckning skulle kunna söka svar på frågor, utan att 

behöva vänta på hjälp från läraren.  

”Då kanske vi inte behöver en sådan här längre (lyfter upp ett svenskt-engelskt 

lexikon). Vi kan använda Google-översätt om det är något vi måste fråga om.” 

Pojke, Skola B 

Surfplattan skulle även kunna bidra till ett effektivare klassrum, i den 

bemärkelsen att skolmaterial i större utsträckning skulle vara samlat på ett 

ställe. Eleverna och lärarna skulle kunna skicka filer till varandra med hjälp av 

surfplattan. 

”Det skulle vara bra istället för alla papper som vi hela tiden tappar bort.” 

Flicka, Skola B 

Under matematiklektionerna har ett mattespel använts som kräver två spelare. 

Om denna aktivitet har bidragit till ett ”matematiskt samtal” mellan eleverna 

framgår inte, men det ses som en omöjlighet att spela ett spel tillsammans utan 

att kommunicera med sin motspelare. 

 

Anpassad undervisning 

Eleverna uttryckte hur surfplattan kan vara ett bra hjälpmedel för de som 

behöver lite extra hjälp med framförallt läsning och skrivning.  

Följande citat visar hur de är medvetna om hur surfplattan kan fungera som 

ett hjälpmedel, för just dessa elever med följande citat. 

”… om det är en uppgift, då kan de lyssna på texten istället för att läsa. Och så 

kan de få lyssna på meddelanden på Zonline och allt möjligt.” 

Flicka, Skola B 

Här samtalas om hur surfplattan är en hjälp för de elever som har svårare med 

läsning. I detta fall handlar det om att underlätta åtkomsten av Zonline som är 

en skolportal där elever och personal på skolan kan samverka genom 

konferenser och mail. Nedan följer ytterligare ett citat om hur surfplattan 

fungera som ett stöd och i det här fallet för en specifik elev.  

”… Han har en surfplatta som berättar… för han har lite svårt för att läsa och 

så… han har hörlurar och lyssnar på när någon annan läser i datorn.” 

Pojke, Skola B 
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Ytterligare ett exempel på detta är att surfplattan används för att spela in 

eleverna när de läser. Detta sker tillsammans med en resurslärare som sedan 

tillsammans med eleverna lyssnar för att de ska få en gemensam bild av 

elevernas läsning. 

”Ja hon(resursläraren) kommer inte ihåg allt jag läser, så hon spelar in också så 

spelar hon upp sen och då ser man när jag stannar när jag läser, förutom vid 

punkterna.” 

Flicka, Skola B 

Motivation 
Gemensamt bland elever på skolorna A och B är att de uppfattar surfplattan 

som något positivt i undervisningen. Det framkommer bland annat att 

surfplattan kan vara bra att använda när man ska träna huvudräkning 

eftersom man inte kan anteckna i spelen. Samtidigt lyfter eleverna vikten av att 

inte frångå arbetet i matematikboken helt då de även behöver kunna göra 

uträkningar med papper och penna. 

”Alltså om vi bara använde sådana här (pekar på surfplattan), skulle inte vara 

så där bra. Man måste ju kunna räkna i boken också, med penna alltså.” 

Flicka, Skola A 

Dessutom upplevs surfplattan som motiverande på grund av apparnas direkta 

återkoppling och eleverna finner arbetssättet motiverande och inte surfplattan 

i sig. 

”Jag gillar det spelet (Seterra). Man ser på en gång om man får rätt och fel. Jag 

kan redan alla Sveriges landskap! Jag är till och med bättre än mamma!” 

Flicka, Skola B 

En elev på skola B nämner även möjligheten att läsa på surfplattan och 

poängterade att funktionen att kunna zooma texten underlättar läsandet. 

Det framkom även att eleverna uppfattar lektionerna som roligare när de 

får använda surfplattorna. Det är då inte sättet de lär på när de använder 

surfplattorna som är motiverande, utan det faktum att de får använda den nya 

tekniken. 

” … när jag gick i trean då så brukade jag jobba på datorn, det fanns några spel 

där. Sen när man jobbat mycket och tröttnat på det då kunder jag jobba med en 

sån där (iPad). Så det gick… jag det var lite roligare. Då var dem nästan ny. 

Pojke, Skola A 

En annan elev uttrycker det väldigt tydligt genom att säga: 

”Det är roligare på geografin nu. Bara man får en iPad så.” 

Pojke, Skola A 
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 Resultatdiskussion 
Tillgång till surfplattan 

Säljö & Linderoth (2000) skriver att det är nödvändigt med kunskap för att 

kunna hantera de nya verktyg som utvecklas i vårt samhälle. Det kan liknas 

vid det som krävs när dessa verktyg ska implementeras i skolverksamheten. I 

detta fall handlar det om surfplattan och vad som krävs för att eleverna ska 

kunna dra nytta av verktyget på ett sådant sätt bidra till deras lärande. 

Resultatet av vår studie visar att elevernas erfarenheter samt hur de uppfattar 

surfplattan som ett verktyg för lärande skiljer sig beroende på deras 

erfarenheter av att använda surfplattan utanför skolan. Det visar sig att de 

elever med störst erfarenhet och intresse av att använda surfplattan utanför 

skolan ser fler möjligheter med verktyget, än de som möter verktyget för första 

gången i skolan och behöver lära sig tekniken innan de kan hitta 

användningsområden utanför de givna ramarna. Det kan innebära att de 

elever som inte har tillgång till surfplatta utanför skolan får för lite kunskaper 

om verktyget och för lite träning i att använda det, för att kunna se vad den 

kan bidra med.  

Fler surfplattor skulle kunna bidra till att eleverna lär sig hantera 

surfplattorna snabbare. Trots att eleverna i studien haft tillgång till surfplattor 

skulle ett ökat antal kunna förändra vårt resultat då elever som uttrycker 

osäkerhet i användandet av surfplattan också är de som föredrar att inte 

använda den och som inte heller använder sig av den på fritiden. Det blir då 

aktuellt att fråga sig när dessa elever ska få möjlighet att träna upp sin förmåga 

att använda surfplattan om det är, som resultatet från skola A visar, att det 

handlar om vem som är snabbast och inte vem som är i störst behov av att 

använda surfplattan som får tillgång till den. Till skillnad från skola A visar de 

sig utifrån utsagor från eleverna på skola B, att det är just de elever som har 

störst behov av surfplattan som också får använda den i störst utsträckning. 

Det geografiska område vi haft att tillgå begränsade oss i vårt val av 

skolor. Det hade möjligen underlättat att genomföra studien i en större stad 

med fler skolor där surfplattor använts mer frekvent. Då hade elevernas 

uppfattningar om surfplattan som ett verktyg för lärande, inte behövt vara 

beroende av deras privata tillgång samt erfarenheter av surfplattan. Detta 

resonemang styrks av ny forskning som kommit fram till att just antalet 

tillgängliga surfplattor i klassrummet är av stor betydelse för hur de uppfattas 

av eleverna (Hylén, 2013). Trots detta visar vår studie att alla elever är positivt 

inställda till surfplattan. De finns de som förespråkar att använda dem så 

mycket som möjligt, såväl i skolan som på fritiden, medan andra inte har 

tillgång till någon på fritiden och uppger att de inte heller är i behov av det. 

Det finns också elever som inte tycker surfplattan spelar någon roll vare sig 

hemma eller i skolan men som trots detta kan föra ett resonemang om varför 

den kan vara bra att ha.  
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Mobilitet 

Samtliga elever var medvetna om surfplattans mobila egenskaper och kunde 

se flera passande användningsområden där just dessa egenskaper skulle 

kunna nyttjas, såväl i skolan som utanför. Deras resonemang kan liknas vid de 

möjligheter som Alexandersson, Linderoth och Lindö (2000) skriver om i 

samband med de möjligheter som informations och kommunikationstekniken 

bidrar till. De skriver om möjligheten att flytta lärandet även utanför 

klassrummets fyra väggar och låta hela världen bli en del av den kontext där 

lärandet sker. 

Trots att surfplattans portabla egenskaper lyfts fram av eleverna som 

något viktigt, framkommer det att den i huvudsak används inom 

klassrummets fyra väggar. Vad det beror på framkommer inte i vår studie men 

tänkbara faktorer skulle kunna vara dålig internetuppkoppling, avsaknad av 

en pedagogisk planering i samband med användande av surfplattorna. Om 

surfplattan nyttjades även utanför klassrummet väggar, skulle den kunna 

bidra till ett lärande i kontexten såsom Alexandersson m fl beskriver (2000). 

Av samtliga elever var det en pojke från skola A som uppgav att de 

använt sig av surfplattan utanför skolans väggar när det handlade om 

skolarbete. Han uttryckte att det var kul och att han gillade att vara ute så det 

passade honom att arbeta så. Då är frågan vad det är som gör att surfplattans 

mobilitet inte nyttjas mer än den gör. Det uppkom inga svar på detta i 

samtalen med eleverna men ett mönster vi kan se genom samtliga intervjuer, 

är att eleverna uppfattar läromedelsappar som en garanti för lärande. Det 

hänvisar till lärarna som bestämmer vilka appar som ska användas och frågan 

kan ställa sig om användandet av surfplattan, många gånger är produkt och 

inte processinriktat. I så fall handlar det om lärarnas roll och deras syn på 

surfplattans betydelse för undervisning. Vår uppfattning är att surfplattan i 

stor utsträckning används utan vidare pedagogisk tanke. Det är tryggt och bra 

med färdiga läromedelsappar. Det är lite förvånande med tanke på hur 

medvetna de var om vilka möjligheter som finns med surfplattan.  

Arbetsmiljö 

Elever på skola B uttrycker att fler surfplattor skulle kunna bidra till ett 

lugnare klassrumsklimat och ett mer tidseffektivt arbete eftersom kö till 

surfplattor och kö till lärarens kunskap inte längre skulle vara nödvändig för 

ett flyt i arbetet. Med en egen surfplatta i klassrummet finns svaren nära till 

hands genom uppkoppling till internet. Detta är också något som Chou (2012) 

tar upp och nämner i samband med detta, också självständighet som något 

positivt som kan utvecklas i arbetet.  

Eleverna på skola A nämner inget om att antalet iPads skulle kunna 

påverka situationen i klassrummet. Ett ökat antal surfplattor på denna skola 

skulle kunna påverka elevernas situation utanför lektionstid, då de tydligt 

beskriver den stress som uppstår vid lunchen.  
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Eftersom det inte inom den närmaste framtiden verkar bli någon 1:1-satsning7 

vad gäller surfplattor på någon av de två undersökta skolorna, kanske en 

begräsning av användandet till endast lektionerna skulle vara ett alternativ 

även för skola A.  

Kommunikation och samarbete 

Kommunikation är ett centralt begrepp i forsning kring IKT och surfplattor. 

Vår studie skiljer sig således från dessa då betydelsen av den kommunikativa 

aspekten inte kan ses i resultatet. Detta kan till stor del bero på den bristande 

tillgängligheten av surfplattor som resulterar i att de endast används inom 

skolan och relativt sällan.  

Det nämns ändå ett par saker som skulle kunna kopplas till 

kommunikation. Det handlar om möjligheten att skicka filer mellan lärare och 

elev samt kommunikation i den bemärkelsen att man spelar spel mot varandra 

på surfplattan. Dock kan denna typ av kommunikation inte bidra till det som i 

bakgrunden beskrivs som ett vidgat lärande, där Alexandersson m fl (2000) 

beskriver möjligheten att sudda ut klassrummets tydliga ramar och möjliggöra 

för spontana sociala interaktioner.  

Vad gäller surfplattans förmåga att underlätta kommunikation är det 

enda som nämns i vårt resultat att läraren skulle kunna skicka filer och 

uppgifter till eleverna. Forskning visar att gemensamt arbeta kring surfplattan 

kan bidra till ökad kommunikation och lärande (Leask & Pachlers, 2005), men 

trots detta är det ingen av eleverna som nämner att de arbetar tillsammans 

förutom när de spelar ett mattespel som kräver två spelare. 

Anpassad undervisning 

En flicka på skola B tar upp att surfplattan är bra för att den möjliggör att hon 

kan lyssna på musik samtidigt som hon jobbar med något annat. Elever lär på 

olika sätt och kan undervisningen anpassas utifrån elevers lärstilar så skapas 

bättre förutsättningar för elevernas lärande (Lindstrand & Selander, 2009). 

Surfplattan kan fungera som ett kompensatoriskt hjälpmedel som 

möjliggör att elever med särskilda behov ändå kan ta del av undervisningen 

(Chou, Block, & Jesness, 2012). I vår studie synliggörs att på skola B prioriteras 

surfplattorna för de elever som är i behov av en mer anpassad undervisning.  

Motivation 

Skolarbetet är roligare när surfplattan används. Detta exemplifieras i studiens 

resultatdel av ett citat där en kille på skola B uppgav att geografin tidigare 

varit väldigt tråkig men att det nu blivit roligare sen de fick använda 

surfplattan. I själva verket kanske det handlar om att eleverna slipper göra 

saker som är tråkiga eller att det skapas variation i arbetet (Hylén, 2013).  

                                                        
7 1:1-satsning innebär att varje elev får tillgång till en egen dator eller surfplatta. Dator i 
utbildningen har med hjälp av GoogleMaps sammanställt genomförda och pågående 1:1-
sasatsningar i Sveriges kommuner. Besök denna hemsida för mer information: 
http://www2.diu.se/framlar/egen-dator/.  

http://www2.diu.se/framlar/egen-dator/
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En alternativ slutsats kan även handla om spelets kvalité, att ge ständig 

respons på det som eleven presterar och på det sättet bidra till elevens 

motivation.  

Trots övervägande positiva erfarenheter av surfplattan finns det även 

aspekter av surfplattan som kan ses som hinder för elevernas lärande. Ett 

exempel är hur touchskärmen kan försvåra skrivandet för en del elever. Om en 

elev som uppfattar det som svårt att skriva på surfplattan, lämnas ensam att 

göra detta, kan det innebära svårigheter. Det är viktigt att möta upp den 

eleven annars kan användandet av surfplattan motarbeta elevens lärande. 

Verktyget är, som Ludvigsen (2002) uttrycker det, inte mer än den kontext det 

används i.  

Vidare forskning 

Utifrån de variationer vad gäller inställning till användandet av surfplattor 

beroende på användarvana bland eleverna skulle det vara intressant att 

undersöka om dessa variationer även uppstår i en studie med syfte att 

undersöka detta. En jämförelse mellan elevers inställningar på skolor med 

uttalade satsningar på införandet av surfplattor och skolor som endast köpt in 

ett fåtal. 

I vår studie har vi inte undersökt hur lärarna använder surfplattorna 

eller vad deras planerade syfte är men vi kan se att ett stort förtroende läggs på 

de läromedelsappar som finns att tillgå. Det skulle vara intressant att 

undersöka hur eleverna upplever specifika appar och om man kan se 

kunskapsmässiga resultat i förhållande till lärarnas pedagogiska plan.  

Vidare skulle det vara intressant att undersöka hur väl pedagogerna drar 

nytta av elevernas förslag på användningsområden och om elevernas egen 

kreativitet tas tillvara och får bidra till utvecklandet av undervisningen.  
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BILAGA 1 - Missiv till vårdnadshavare 

Informationsbrev hem till vårdnadshavare 
Vi är två studenter från Mittuniversitetet som nu läser sista terminen på lärarutbildningen. 

Just nu är vi i full gång med att skriva vårt examensarbete som handlar om hur eleverna 

uppfattar surfplattans roll i deras vardag, både i hemmet och i skolan. För denna studie har 

vi tänkt intervjua elever i årskurs fyra. 

 

Resultaten från intervjuerna kommer att vara anonyma och insamlat material kommer inte 

att spridas vidare. 

Om ni har några synpunkter eller frågor kring detta så hör gärna av er till oss. 

 

 

Kajsa Bernhold 070-2588072 

Isabell Olsson 073-9913018 
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 BILAGA 2: Intervjuguide 
 

Hur brukar det vara när ni använder surfplattorna i skolan? 
Hur ofta brukar du använda surfplattan i skolan?  

Varje dag? någon gång i veckan? 

När använder ni surfplattan? 

 

Vad brukar du använda surfplattan till? 

Hur tycker du att det är? 

 

Finns det något mer man skulle kunna använda surfplattan till i skolan? 
Finns det något som man inte kan gör utan surfplattan? 

 

Vad tycker du om surfplattan? 

När kan surfplattan vara extra bra att ha? 

Finns det något som är dåligt med surfplattan? 
 

Vem bestämmer vad du ska göra på surfplattan? 

Om det är eleven: 

Vad fick dig att välja att göra det med surfplattan? 

Hur tänkte du då? 

På vilket sätt tyckte du det blev bättre? 

Eller blev det svårare? 

Om läraren: 

Vad tycker du om det? 

Hur hade det kunna se ut om du själv fick bestämma? 

 

Hur var det innan ni hade surfplattan? 
Gjorde ni saker annorlunda? 

 

Om du har tillgång till en surfplatta hemma, hur använder du den då? 

Skolarbete? 

Hur brukar det vara? 

Andra saker - vad? 

När brukar du använda den då? 

 
 


