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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att ta reda på hur användningen av surfplattor är ute i skolan och i undervisningen.   

Jag har intervjuat tre lärare på en skola samt bearbetat tidigare forskning till detta arbete. Undersökningen är 

kvalitativ och intervjuerna är semistrukturerade. Surfplattan är ett användningsområde som snabbt har utvecklats 

i skolans värld. Surfplattan är ett komplement till den traditionella undervisningen, ett hjälpmedel för eleverna, 

ger direkt feedback och skapar motivation. Resultatet visar att lärarna tycker att surfplattan generellt är positivt att 

ha i undervisningen. Dock finns det även svagheter. Det visar även att undervisningen blir mer varierad och 

surfplattan är smidigt att använda för att snabbt kunna söka information. Lärarna har otillräcklig tid att utforska 

surfplattan och de saknar support för att kunna utveckla användandet av surfplattor i undervisningen.  
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1 Inledning  

Det blir allt vanligare i dagens samhälle med surfplattor och det är idag en självklarhet att de finns 

med i vår vardag. Användningen av surfplattor ökar även i klassrummen. Idag är det en fråga om 

hur de använts i undervisningen och inte om de används. Den tekniska utvecklingen har gått fort 

framåt, betydligt fortare än utvecklingen av lärarnas kunskaper om hur man använder digitala 

medier.
1
  

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och i och med det kanske en papperslös skola är högt 

realistiskt. Sydkorea satsar på en papperslös skola redan till detta år. Många satsningar görs på 

surfplattor i skolorna samt en en-till-en undervisning. Alltså att varje elev ska ha tillgång till en 

surfplatta. Nya vägar öppnas för läromedel i form av e-böcker och appar. Skolans synsätt på 

läromedel kommer förmodligen ändras.
2
  

Under min tid vid lärarutbildningen har jag på olika sätt kommit i kontakt med digitala medier i 

undervisningen, speciellt surfplattor, under det senaste året. Det har jag sett dels på den 

verksamhetsförlagda utbildningen, vid lärarvikariat och på min fritid.  Jag har fått ett större intresse 

för surfplattor och även sett elever med ett stort intresse för dem. Detta har gjort att jag vill 

undersöka ämnet närmare i detta arbete. Av de digitala medierna är det surfplattan som jag har 

fastnat mest för och dess användning i undervisningen, framförallt i matematikundervisningen. 

Läroplanen från 2011 belyser vikten av digitala medier i kunskapsmålen, där står det att eleverna 

ska kunna använda den moderna tekniken när de söker kunskap, för att kommunicera samt skapa 

och lära. Vidare står det att matematiken är kopplad till den tekniska utvecklingen. Eleverna ska få 

möjlighet att utveckla sina kunskaper genom att använda den digitala tekniken i undervisningen. 

Med hjälp av den digitala tekniken ska eleverna kunna undersöka problemställningar och göra 

beräkningar för att kunna presentera samt tolka data.
3
   

De årskurser som jag riktar in mig på i detta arbete är årskurserna F-3, eftersom det är elever i de 

åldrarna jag kommer att arbeta med i framtiden som lärare. En teknisk utveckling har skett, vilket är 

intressant och därför kommer jag att undersöka hur lärare arbetar med digitala medier och 

framförallt med surfplattan i undervisningen.   

  

                                                 
1
 Gällhagen, L., & Wahlström, E. (2012) Lär med surfplattan – åk 1-3. Natur & Kultur. Stockholm 

2
 Diaz, P. (2012) Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande. Studentlitteratur AB, 

Lund  
3
 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm   
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2 Syfte och frågeställningar 

Med detta arbete vill jag undersöka hur surfplattan implementeras i en skola under 2 månader. Jag 

vill undersöka hur användningen av surfplattor är i undervisningen samt vilket syfte lärarna har med 

den. Jag vill även undersöka surfplattans styrkor samt svagheter i undervisningen. Undersökningen 

avser främst i matematikundervisningen och i årskurserna F-3. För att uppnå syftet har följande 

frågeställningar formulerats:   

- Hur använder eleverna surfplattan på matematiklektionerna?  

- I vilket syfte används surfplattan i matematikundervisningen? 

- På vilket sätt kan användningen av surfplattan vara en styrka eller svaghet i 

matematikundervisningen? 
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3 Centrala begrepp 

I detta avsnitt behandlas fenomenet surfplattan samt begreppet matematik i samband med 

surfplattor. Avsnittet inleds med en beskrivning av surfplattan som verktyg och sedan fortsätter 

avsnittet med surfplattan i samband med ämnet matematik. Avsnittet avslutas med arbetets centrala 

begrepp.  

3.1 Surfplattan 

Vi lever i en digital tid och både den tekniska utvecklingen och utvecklingen i samhället går väldigt 

snabbt framåt. Samhället och undervisningen i skolan har förändrats en hel del de senaste tio åren. 

Den nya tekniken har format vårt sätt att leva och påverkar därmed lärandet. I dagens samhälle är vi 

vana vid att få information snabbt.
4
  

Den benämningen som är mest centralt genom hela arbetet är surfplatta. Det är en pekdator som 

används bl.a. för surfing på nätet, spel, musik och film osv. Skärmen är en s.k. pekskärm som är en 

tryckkänslig skärm. Användaren styr datorn genom att ”peka”, trycka eller dra fingrarna på 

skärmen.
5
 Surfplatta är den benämningen som används mest i litteratur och artiklar men kommunen 

och lärarna använder sig istället av ordet lärplatta. De menar att eleverna ska ha en förståelse för 

lärplattan, att den används för att lära i skolan.  

Till surfplattorna finns det ett brett sortiment av applikationsprogram (appar).
6
 App är en 

förkortning av ordet applikation som är en mjukvara.
7
 Det är program med spelfunktion för t.ex. 

tidningsläsning eller andra nätverkstjänster. Det finns appar som är gratis och de man får mot 

betalning. Apparna kommer från företag som har utvecklat dessa eller från marknadsplatser såsom 

App Store (surfplattor med märket Apple) eller Android Market (surfplattor med Googles 

operativsystem Android).
8
   

År 2010 slog surfplattor igenom ordentlig på konsumentmarknaden. Det berodde mycket på 

lanseringen av iPad från Apple. Under 2010 var iPad stora på marknaden, dels försäljningen men 

lockade även flest utvecklare av appar.
9
  

                                                 
4
 Näslundh, C. (2009) Vi lär som vi lever. Kapitel i boken Vestlin, L (red.) Från wikis till mattefilmer – om IKT i 

skolan. Lärarförbundets förlag. Stockholm   
5
 Nationalencyklopedin – surfplatta. http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/surfplatta. 

Hämtad 150420 
6
 Nationalencyklopedin – surfplatta.  

7
 Nationalencyklopedin - applikation. http://www.ne.se/lang/applikation/1258417, hämtad 140314. 

8
 Nationalencyklopedin – surfplatta.  

9
 Nationalencyklopedin – surfplatta.  

http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/surfplatta
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Kännetecknande för skolans kultur och verksamhet har sedan länge varit textbundenheten och 

användningen av skriftspråk. Innan den nya tekniken slog igenom använde sig lärarna av samma 

böcker, många år i rad. Detta var innan de digitala medierna kom till skolan då lärarna memorerade 

innehållet och använde sig av det i flera år. Elevernas kunskaper blev begränsade och splittrade.
10

  

3.2 Matematik 

Matematik är en stor del av vår vardag och krävs för att vi ska klara oss i samhället. Det är ett 

verktyg för problemlösning i både vår vardagsekonomi och inom industrin. I dessa områden har 

digitala medier en central roll.
11

    

Matematiken har en lång historia och dess verksamhet har till sin art en kreativ, reflekterande och 

problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska 

utvecklingen. Goda kunskaper inom ämnet ger människor förutsättningar att fatta beslut i 

vardagslivet och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.
12

  

Under matematiklektionerna i dagens skola är det fortfarande vanligt att läraren håller en kort 

genomgång vid tavlan innan eleverna själva får arbeta i matematikböckerna genom att öva på 

liknande uppgifter och memorera tillvägagångssättet, menar Samuelsson.
13

 

I en rapport från Skolverket framkommer att de mest använda datorprogrammen i grundskolan är 

avsedda för matematik, språk eller för att redigera bilder och filmer. Det mest vanliga 

användningsområdet för datorn i klassrummet är dock att den används för att söka information.
14

  

3.3 Representationsformer  

Matematiska begrepp kan representeras på olika sätt genom olika representationsformer. Bergius 

och Emanuelsson beskriver representationsformerna som det sätt som barnen möter matematiken i 

vardagen, genom objekt, bilder, symboler (skriftliga och muntliga) samt språket.
15

 Det är inte lätt att 

förstå att man använder samma begrepp eller problem i olika representationer. Det är därför viktigt 

att en representation av ett begrepp, en idé eller ett problem görs tydligt och att övergångar och 

översättning mellan olika representationsformer diskuteras noggrant. Vid en 

                                                 
10

 Alexandersson, M & Hansson, T (2011) Unga nätmiljöer – Nya villkor för samarbete och lärande. Studentlitteratur 

AB, Lund  
11

 Björkman, K (2013) IKT ger mer tid att tala om matte. Artikel från lärarnyheter 
12

 Skolverket (2011) 
13

 Samuelsson, J. (2007) Matematik i grundskolan. Kapitel i boken Engström, A., Engvall, M. & Samuelsson, J. (2007) 

Att leda den tidiga matematikundervisningen LiU-tryck. Linköping   
14

 Skolverket (2013) IT-användning och IT-kompetens i skolan Rapport från skolverket Stockholm. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3005 hämtad 200214. 
15

 Bergius, B. & Emanuelsson, L. (2008) Hur många prickar har en gepard? - unga elever upptäcker matematik. 

Nationellt centrum för matematikutbildningen, NCM. Göteborg 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3005
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problemlösningsuppgift går vi mellan olika representationer för att hitta en effektiv lösningsmetod. 

Representationer är viktiga i det sociala samspelet och även samarbetet mellan elever och mellan 

elever och läraren. Detta för att bygga upp vetande och kunnande.
16

  

 

 

Bild 1
17

 

 

 

  

                                                 
16

 Emanuelsson, G. (1995) Måltavlan. Nämnaren nr 2 (Hämtad 2015-05-12)   
17

 Emanuelsson, G. (1995) 
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4 Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt behandlas den lärandeteori som jag valt att utgå ifrån i min undersökning. Detta 

perspektiv är ett sociokulturellt perspektiv.   

4.1 Sociokulturellt perspektiv   

Det som är kärnan i den sociokulturella teorin är språkets betydelse för lärandet och relationen 

mellan språk och tanke. Vygotsky menar att det ligger väldigt nära varandra att den kognitiva 

utvecklingen, tänkandet och lärandet, sker både genom kommunikation och i samspel med 

omgivningen. I den kognitiva utvecklingen hos barn är de psykologiska och materiella verktygen 

viktiga. Lärandet sker med interaktion mellan individer enligt Vygotsky.
 18

 

Den proximala zonen ingår i den sociokulturella teorin, i lärandet. Det har fyra olika nivåer. Den 

första nivån utvecklar barnet olika kapaciteter med hjälp av en annan person som har mer kunskaper 

än barnet själv. I nivå två har barnet utvecklat en egen kapacitet, där de kan lösa problem utan att 

någon annan är närvarande och hjälper. I den tredje nivån är den nya kapaciteten internaliserad och 

automatiserad. Detta sker genom det sociala samspelet i en gemensam uppgiftssituation där 

strategier överförs för lärandet från den vuxne till barnet. Dessa strategier har nu blivit en del av 

barnet och kan användas i nya sammanhang. Detta kallas för ett medierat lärande. Den fjärde nivån 

har barnet kommit till deautomatisering och det menas med att man återgår till steg två.
19

  

 

Bild 2
20

 

                                                 
18

 Vygotskij, L.S. (1999), Tänkande och språk. (K. Kajsa Öberg Lindsten.övers.). Göteborg: Bokförlaget Diadlos AB. 

(Originalarbete publicerat 1934) 
19

 Kroksmark, T. (2003) Den tidlösa pedagogiken (red). Studentlitteratur AB, Lund 
20

 Kroksmark, T. (2003) 
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Surfplattan är ett hjälpmedel samt verktyg i undervisningen och lärandet blir socialt med hjälp av 

dem. I elevens utveckling är socialt lärande viktigt enligt sociokulturella perspektivet. De 

inblandade kan vara familj, lärare och andra elever men även verktyg som exempelvis surfplattor.
21

 

Lärandet är även en social process och med hjälp av digitala medier, som surfplattan, kan detta leda 

till utveckling hos eleven. Med hjälp av verktyg kan även eleven utveckla sin 

problemlösningsförmåga. Det är inte bara verktygen i sig som de använder utan en omvandling till 

representationsformer sker. Även symboler och mönster omvandlas och hjälper deras utveckling 

framåt.
22

  

De digitala verktygen som surfplattor är hjälpmedel och verktyg för eleverna men läraren har 

fortfarande en stor roll i att deras utveckling ska gå framåt. Lärare kan hjälpa eleverna genom att 

demonstrera och vägleda. Den stöttning och de åtgärder en lärare ger eleverna kallas för scaffolding 

och det utvecklar elevernas lärande och tänkande. En lärare kan tillämpa scaffolding i alla delar av 

lärandet. De kan välja problem och uppgifter som är intressanta, tydliggöra lärandemål, strukturera 

uppgifter. Läraren kan även stötta genom att följa upp samt intressera sig för elevens arbete, 

problem och resultat.
23

  

  

                                                 
21

 Woolfolk, A. (2010) Educational Psychology. Eleventh edition. Pearson Education: New Jersey 
22

 Woolfolk, A. (2010) 
23

 Lantz-Andersson, A. & Säljö, R. (2014) Lärare i den uppkopplade skolan. Gleerups Utbildning AB. Malmö 
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5 Tidigare forskning  

Den tidigare forskningen berör digitala medier, främst surfplattan, i den tidiga 

matematikundervisningen. Avsnittet är indelat i följande rubriker: surfplattan som verktyg, elevers 

motivation, direkt feedback, elevers kunskapsutveckling, lärare samt i skolan och utanför skolan.  

5.1 Surfplattan som verktyg  

5.1.1 Styrkor   

Fördelen med digitala medier i undervisningen är att både datorn och surfplattan är ett hjälpmedel 

för eleverna.
24

 Det menar även Durmus och Karakirik i sin studie, att det är verktyg i 

undervisningen som kan underlätta när eleverna gör uträkningar.
25

 Det är en förlängning av vår 

kropp och vårt intellekt.
26

 Meningen med digitala medier är att de ska underlätta 

matematikuträkningarna för eleverna i matematikundervisningen.
27

  

De digitala medierna ger stöd till eleverna för att reflektera deras tänkande. Det hjälper eleverna att 

förstå vad de har upplevt och förstå den nya kunskapen de har tagit in. Detta gör de genom nya 

representationer, förnya de gamla och jämföra dessa två.
28

 Att ge eleverna tillgång till fler 

representationsformer kan även bidra till att olika elevers lärostilar blir tillgodosedda och eleverna 

får verktyg att se och förstå matematiska problem på nya sätt.
29

 Även Spradlin och Ackerman 

belyser vikten av att tillgodose elevernas olika lärostilar i sin studie och de menar att digitala medier 

är ett bra verktyg till detta.
30

 Detta är även någonting skolverket skriver i en rapport, de belyser att 

många lärare anser att digitala medier bidrar till att tillgodose olika elevers behov och att de digitala 

medierna ger en möjlighet att anpassa och variera undervisningen.
31

 

5.1.2 Varierad undervisning   

Eleverna får med hjälp av digitala medier möjlighet att reflektera och diskutera matematiken. 

Dessutom har Olsson observerat att eleverna gärna fortsätter med liknande lekar efter att surfplattan 

                                                 
24

 Hellström, A. (2011) IT i två skolklasser. Kapitel i boken Alexandersson, M & Hansson, T (2011) Unga nätmiljöer – 

Nya villkor för samarbete och lärande. Lund: Studentlitteratur AB. 
25

 Durmus, S. & Karakirik, E. (2006) Virtual manipulatives mathematics education: A theoretical framework. Abant 

Izzet Baysal University, Faculty of Education. ISSN: 1303-6521 
26

 Hellström, A. (2011)  
27

 Durmus, S. & Karakirik, E. (2006) 
28

 Hellström, A. (2011)  
29

 Özdemir, S. & Ayvas Reis, Z. (2013) The effect of Dynamic an Interactive Mathematics Learning Environments 

(DIMLE), supporting multiple representations, on perceptions of elemantary mathematics pre-service teachers in 

problem solving process. Mevlana International Journal of Education Vol.3(3). Special Issue: Dynamic and Interactive 

Mathematics Learning Environment pp.85-94, 1 july, 2013. 
30

 Spradlin, K. & Ackerman, B. (2010) The Effectiveness of Computer-Assisted Intriction in Developmental 

Mathematics. Journal of Developmental Education Vol. 34 (2) Winter 2010 
31

 Skolverket (2013)  
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stängts av. Det kan skapa en medvetenhet för eleverna om att matematiken finns i vardagen.
32

 

Tweddell Levinsen och Holm Sørensen har i sin undersökning sett att eleverna har användning av 

sina datorkunskaper som de får i hemmet när de använder sig av digitala medier i undervisningen.
33

  

Olsson belyser även att en surfplatta inte kräver lika mycket motorik som att skriva för hand eller 

att styra en dator med tangentbord och mus. Hon menar att det gynnar de yngre eleverna som inte är 

lika motoriskt utvecklade som äldre elever.
34

 

De digitala medierna ger goda möjligheter att göra matematikundervisningen så varierad som 

möjligt.
35

Man kan genom digitala medier ta fram olika representationssätt som kan beskriva 

matematiska begrepp och problem samt som man kan arbeta med i undervisningen. Man kan 

konkretisera den annars relativt abstrakta matematiken med visualisering.
36

 Även Özdemir och 

Ayvas Reis skriver i sin studie att genom att visa matematiken med olika representationsformer 

bidrar det till att tillgodose elevers olika inlärningssätt. Eleverna får då en bred inlärningsplattform 

att stå på och sedan skapa sin egen väg till lösningen. De menar att eleverna utvecklas genom 

dynamiska och interaktiva miljöer i matematikundervisningen.
37

 

De digitala medierna ger stora möjligheter för eleverna att vara kreativa och fantasifulla. Det går att 

likställa dessa med kunskap i skolan och den digitala tekniken. Det krävs även då datorn används 

till stor del i vardagen menar Pertoft.
38

 Durmus och Karakirik skriver i sin studie att genom de olika 

representationsformerna får eleverna fler verktyg att använda sig av då de ska lära sig att 

kommunicera i matematiken. De menar även att de digitala medierna måste vara designade så att de 

fyller syftet med undervisningen och att fokus hamnar vid rätt mål.
39

 

                                                 
32

 Olsson, E. (2013) Lärplatta och matematik – Vägen till ett lustfyllt lärande i förskola och förskoleklass. Askunge 

Thorsén Förlag AB. Nacka 
33

 Tweddell Levinsen, K. & Holm Sørensen, B. (2011) Formalized Informal learning – ICT and Learning for the 21st 

Century. International Journal of Digital Literacy and Digital 28 Competence. vol.12 nr.1, 2011 

http://pure.au.dk//portal/files/871/Formalized_informal_learning hämtad 140304 
34

 Olsson, E. (2013)  
35

 Pålsson, S. (2012)  Skola, matematik och digital utveckling. Rapport från skolverket. Stockholm 

http://omvarld.blogg.skolverket.se/2012/09/21/skola-matematik-och-digital-utveckling/ hämtad 140123 
36

 Olsson, E (2013)  
37

 Özdemir, S. & Ayvas Reis, Z. (2013)  
38

 Pålsson, S. (2012) Skola, matematik och digital utveckling. Rapport från skolverket. Stockholm 

http://omvarld.blogg.skolverket.se/2012/09/21/skola-matematik-och-digital-utveckling/ hämtad 140123 
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5.2 Elevers motivation 

5.2.1 Undervisningen  

De digitala medierna ger eleverna god motivation för att lära sig.
40

 Genom att arbeta med dessa i 

undervisningen får eleverna direkt feedback och de har en stor möjlighet till skapande. Enligt 

Samuelsson ska de digitala medierna hjälpa lärarna att göra undervisningen bättre och likaså 

lärandet i matematik.
41

 Framförallt så ser många grundskolelärare i de tidigare årskurserna positivt 

på användandet av digitala medier, då de anser att digitala medier höjer elevernas motivation, vilket 

i sin tur stimulerar lärandet, enligt en rapport från skolverket.
42

 

I en rapport från skolverket upplever flera grundskolelärare att digitala medier motiverar eleverna i 

undervisningen. Det är framförallt lärare i årskurs 1-3 som upplever att eleverna stimuleras i 

lärandet och motiveras i skolarbetet med hjälp av digitala medier.
43

 

5.2.2 Flow 

Paras och Bizzocchi menar att det bästa tillståndet för välmående och lärande är begreppet flow. De 

digitala medierna kan underlätta flow och göra eleverna motiverade.
44

 Det är Mihaly 

Csikszentmihalyi som är grundare till begreppet flow och påstår att det uppstår när eleverna har en 

balans mellan utmaning och nästintill är frustrerande. Målen blir tydliga och alla hinder försvinner. 

Genom mål där de får feedback, känner sig eleven ständigt utmanad och svårigheten ökar med deras 

egen kompetens. Spelen skapar även sensoriskt och kognitivt nyfikenhet inom eleven. Genom att 

spela använder eleverna fantasin och det stärker elevens tidigare intressen.  

Games -> Play -> Flow -> Motivation -> Learning 

Spel främjar lek som i sin tur kan skapa ett tillstånd av flow. Det kan öka motivationen hos eleverna 

och som sedan kan stödja inlärningsprocessen.
45

 

5.3 Direkt feedback  

5.3.1 Elever arbetar självständigt 

Twedell Levinsen och Holm Sørensen har i sin undersökning observerat att med hjälp av digitala 

medier kan även yngre elever arbeta självständigt och fokusera under en längre tid. Eftersom 
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digitala medier ger en direkt feedback och gör att eleverna vet hur de ska gå vidare själva, kan 

lärarna byta fokus från att hålla genomgångar till att stötta eleverna. I deras undersökning har de 

även kommit fram till att eleverna uppnår de kunskapsmål som finns i matematiken och mer där 

till.
46

 Även D’angelo och Iliev menar att direkt feedback är positiv och att matematikspel gör det 

möjligt för eleverna att testa sina kunskaper och få svar på en gång, kommer de fram till fel svar får 

de även feedback på det direkt och kan testa igen. Detta gör eleverna mer självgående. Enligt en 

undersökning de gjort år 2011 framgår det att eleverna blir mer självgående men samtidigt måste 

lärarna vara där och stötta.
47

  

5.3.2 Lärarens undervisning med digitala medier 

Beroende på hur läraren väljer att presentera uppgifterna samt tillämpa datorn som verktyg blir 

resultatet olika. Vid uppgifter där eleverna tillåts se samband och problematisera själva fungerar 

datorn som ett bra kommunikationsmedel och eleverna blir motiverade. Talar läraren istället om för 

eleverna hur de ska gå tillväga samt lägger fokus på att de ska få fram rätt svar, blir inte arbetssättet 

lika lustfyllt.
48

 

Digitala medier är mer aktiva till skillnad från de passiva böckerna. Informationsutbytet sker 

snabbare och ger eleverna en virtuell miljö anknuten till vardagen.
49

 Digitala medier är ett bra 

medel att använda i skolans undervisning då den ger omedelbar belöning och direkt feedback.
50

 När 

eleverna spelar datorspel får eleverna en direkt feedback och de blir motiverade till att uppnå spelets 

mål som i sin tur kan vara att klara av matematikuppgifter.
51

  

5.3.3 Spel  

Chen, Liao, Cheng, Yeh och Chan belyser även att datorspel i matematikundervisningen bidrar till 

ett roligare undervisningssätt som engagerar och motiverar eleverna mer. De menar dessutom att 

matematiken är ett tacksamt ämne att använda datorspel i för att sedan även kunna tillämpa det i 

andra ämnen.
52
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Eleverna ska ges möjlighet att använda de digitala medierna till att skapa en relation till uppgiften. 

Datorspel och chattfunktioner kan skapa en gemenskap hos eleverna som leder till argumentation 

och diskussion kring uppgifterna. Eleverna får även enklare att lösa mer komplexa problem genom 

att se uppgiften med flera olika representationsformer.
53

 Dessutom försvinner de begränsningar som 

finns med matematikböckerna, där ett begrepp endast förklaras med text. Med hjälp av digitala 

medier kan man visa olika representationsformer på olika sätt med hjälp av t.ex. bilder och ljud.
54

 

5.4 Elevers kunskapsutveckling  

5.4.1 Matematik 

D’Angelo och Iliev skriver i sin rapport att digitala medier kan hjälpa eleverna att utveckla den 

matematiska kompetensen då matematiken blir mer konkret och mer kopplad till elevernas vardag. 

Eleverna får utrymme att arbeta mer självständigt samt interagera sina tidigare erfarenheter med 

nya. Genom att konkretisera matematiken i ett tidigt stadium kan elevernas förståelse för den mer 

abstrakta matematiken öka.
55

 

För att uppnå bästa resultat vid användning av digitala medier måste läraren se elevens behov och 

hitta de rätta digitala medierna som passar ämnet, i det här fallet vilket matematikområde som ska 

studeras. Det finns inte någon enstaka digital media som är bäst för undervisningen i matematik 

utan man måste anpassa dessa efter undervisningsformen.
56

  

Huang, Liu och Chang gjorde en studie över hur elever i matematikundervisningen kunde utveckla 

sina kunskaper med hjälp datorn och en mjukvara som var uppbyggd efter Polya’s 

problemlösningsmodell (1, förstå problemet. 2, gör upp en plan för att lösa problemet. 3, lösa 

problemet. 4, utvärdera). I studien framgår att eleverna utvecklade sina matematikkunskaper samt 

att de upplevde att de fick mer tid att lösa problemet vilket gjorde dem tryggare. Genom att sitta vid 

datorn och jobba med problemlösningarna upplevde de flesta eleverna att de blev inspirerade att 

närma sig problemet med hjälp av olika representationsformer samt att de fick en uppmuntran till 

att utvärdera sin lösning. Huang, Liu och Chang menar att eleverna fick, med hjälp av 

datorprogrammet, en djupare förståelse av matematiska problem.
57
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5.4.2 Kommunikationsverktyg 

I undervisningen sker en interaktion mellan elev och lärare, man samtalar, ställer frågor och lyssnar 

för att eleven ska lära sig. När datorn används som kommunikationsverktyg blir det en tredje part i 

kommunikationen och den tar till viss del över när läraren introducerat en uppgift som eleverna ska 

lösa.
58

 Användandet av digitala medier kan bidra till en ökad kommunikation mellan elever och 

lärare, samt mellan elev och elev, vilket leder till en mer kreativ undervisning, detta tar 

Teknikdelegationen upp i en rapport.
59

 Med hjälp av de digitala medierna kan kunskapen i 

matematik nås med hjälp av att visa olika representationsformer samtidigt, som till exempel med 

hjälp av ord, text, symboler och bilder. Eleverna, lärarna och datorn bildar då tillsammans ett 

innehåll som gynnar elevernas matematiska tänkande, då de kan samtala kring dessa 

representationsformer.
60

 

5.4.3 Datorspel och appar 

Det finns många olika matematikspel och appar som kan hjälpa eleverna i matematiklärandet. Till 

exempel finns det appar där eleverna ska lösa matematiska problem genom att ge sig ut i närmiljön 

för att göra mätningar och beräkningar. Eleverna upplever matematiken som mer konkret och 

levande när matematiken är verklighetsanknuten enligt forskning av Per Jönsson.
61

 Läroplanen 

motiverar också att matematiken ska vara verklighetsanknuten då eleverna ska kunna tolka 

matematiska situationer i vardagen.
62

  

Redan i tidig ålder kommer många elever i kontakt med datorspel och det är också där de möter sina 

första matematiska problem. Att använda datorspel i skolan kan därför främja elevernas lärande i 

matematiken.
63

 Chen, Liao, Cheng, Teh och Chan genomförde en studie där de undersökte hur spel 

påverkade elevers inlärning. De hade två versioner av ett spel där det ena spelet hade ett tydligt 

spelmål. För att spela spelet krävdes att eleverna löste matematiska uppgifter. När kunskapsmålet 

blir ett delmål för att uppnå spelmålet, blir det inte lika stor vikt vid det. Eleverna får ett annat syfte 

till att uppnå skolans kunskapsmål. Kunskapsmålen uppnåddes trots att målen var sekundära. Det 

krävdes för att uppnå elevernas spelmål som för dem i sammanhanget var primärt.
64

 Datorspel kan 

även leda till ökad motivation, då eleverna har ett mål att uppnå för att klara av spelet, vill de klara 
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uppgifterna på vägen till målet.
65

 Detta är även något som Samuelsson tar upp, att matematikspel 

ger en ökad motivation för elever och speciellt de svagare eleverna.
66

 

Olive lyfter i sin text att han ser det som en fara att det finns så lite kontroll på appar och mjukvaror 

som är lättillgängliga. Han menar att det finns många appar som lär ut matematik på fel sätt eller 

godkänner fel svar. Detta ser han kan skada elevernas matematik inlärning om de först har lärt sig 

fel. Han anser det därför vara extra viktigt att föra dialog med vårdnadshavare för att göra även dem 

uppmärksamma på problemet.
67

  

I stor utsträckning stimuleras elevernas inlärningsprocess när de arbetar med digitala medier. Det 

utvecklar även elevernas IT-kompetens, problemlösningsförmåga, de hittar lättare information och 

deras samarbetsförmåga förbättras.
68   

5.5 Lärarens roll vid användning av digitala medier 

5.5.1 Faktorer till att använda digitala medier 

Lärarnas syfte med undervisningen kan vara avgörande för hur de använder de digitala medierna. 

Faktorer som uppmuntrar lärare att t.ex. använda datorn i undervisningen kan vara tillgången till 

datorer, lärarens erfarenhet av datorer, eleven lär sig med hjälp av datorn, program, skolans policy, 

datorsupport och att eleverna själva tycket det är roligt. Enligt Hellströms forskning finns det 

faktorer som hindrar lärare att använda datorn i undervisningen och det är brist på datorer, ingen 

support, tidsbrist, inga program eller kunskap om dem och att kunskapen om datorer är dålig.
69

  

5.5.2 Lärares kunskaper 

Hellström menar att satsningar och ändringar i kursplanen har gjorts för att digitala medier ska 

användas mer i skolan. Många lärare ser positivt på användningen av digitala medier men det är inte 

vanligt förekommande i skolans undervisning. Det kan bero på att kunskapen är låg och målen är 

oklara. Det kan även bero på att skolorna inte har tillgång till så många datorer och att skolorna inte 

lägger fokus på användning av de digitala medierna som finns.
70

 Det krävs ansträngning hos lärare 

för att tekniken ska kunna användas i matematikundervisningen och för att skapa en varierad 

                                                 
65

 Chen, Z.-H., Liao, C. C. Y., Cheng, H. N. H., Yeh, C. Y. C., & Chan, T.W. (2012)  
66

 Samuelsson, J. (2003) 
67

 Olive, J. (2013) Dynamic and Interactive Mathematics Learning Environments: Upportunities and Challenges for 

Future Research. Mevlana International Journal of Education Vol.3(3). Speciael Issue: Dynamic and Interactive 

Mathematics Learning Environment pp.8-24 01 july 2013   
68

 Skolverket (2009) Redovisning av uppdrag om uppföljning av IT-använding och IT-kompetens i förskola, skola och 

vuxenutbildning. Utbildningsdepartementet Stockholm 
69

 Samuelsson, J. (2003)  
70

 Hellström, A. (2011)  



   

 

15 

 

undervisning.
71

 Ett annat sätt kan vara att se hur andra framgångsrika länder inom digitala medier 

arbetar i skolan. I Norge exempelvis har matematikproven digitaliserats och det har gjort så att 

skolorna har byggt upp en infrastruktur och kompetens som krävs för detta.
72

  

En svaghet med användningen av digitala medier i undervisningen är att många lärare inte har fötts 

in i den digitala världen.
73 

Lärare måste fylla på sin kunskap om digitala medier för att möta barnen 

där de befinner sig menar Olsson.
74

 Detta belyser även Jönsson, Lingefjärd och Mehanovic som 

menar att det krävs erfarenhet, planeringsunderlag, få möjlighet att diskutera och utbyta 

erfarenheter.
75

 Även Pålsson menar att ett nationellt samarbete mellan lärare kan utveckla 

kunskapen om digitala medier och hur det kan användas i undervisningen.
76

 

Skolverkets rapport i IT-användning och IT-kompetens visar på att många lärare upplever att det 

finns brister i tillgången på IT-support. Däremot ser man där ett samband med att de lärare som 

upplever att de själva är bra på datorer inte ser lika mycket brister.
77

 Lärare som inte har en god IT-

kompetens känner sig ofta begränsade vid användandet av digitala medier i undervisningen då 

tillgången till IT-support är otillräcklig.
78

 Skolornas behov av investeringar i digitala medier är 

stora. Utan investeringar kan inte användingen av digitala medier utvecklas. Elevernas tillgångar till 

datorer och surfplattor blir då begränsade.
79

 

5.6 I skolan och utanför skolan 

Pålsson lyfter Lingefjärds åsikter i sin rapport, där han menar att matematiken har en stor betydelse 

i vår vardag och i samhället. Att eleverna får en bra undervisning i matematik i skolan och få öva på 

det matematiska tänkandet samt arbeta med problemlösningar är viktigt. Användningen av digitala 

medier kan vara till stor hjälp om man anpassar dessa till undervisningens syfte. Anknytningen till 

verkligheten är viktig för att eleverna ska få en djupare förståelse för matematiken. Digitaliseringen 

i samhället förändras och tillgången till datorer i hemmet och i skolan gör det möjligt för lärarna att 

förnya undervisningen. Många olika datorprogram kan användas i matematikundervisningen. Det 

finns till exempel datorprogram som är anpassade för matematikundervisningen där eleverna 

arbetar med sträckor och geometriska figurer. Pålsson skriver även att Lingefjärd anser att olika 
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program på datorn är en stor möjlighet för lärandet och att det är bättre att använda sig av datorn 

istället för att räkna bara med papper och penna.
80

 

Numera är användingen av digitala medier, datorer och surfplattor, mycket stor i vår vardag och 

även i skolan börjar den att öka.
81

 Enligt rapporter från statens medieråd har 95 % av barn i åldrarna 

5-8 år tillgång till dator i hemmet och att 45 % har tillgång till en surfplatta.
82

 Samt hela 99 % av 

barnen i åldrarna 9-12 har tillgång till dator och 48 % av har tillgång till surfplatta.
83

 

Misstänksamheter från Lantz-Andersson finns och hon tror att de nya digitala medierna kommer att 

förändra elevernas lärande och undervisningens upplägg.
84

 I och med denna utveckling kommer 

eleverna att utveckla en annan begreppsbildning, de får nya tankemönster och nya personligheter 

utvecklats. Det har lett till att eleverna har fått förändrade erfarenheter, lärande, utveckling och en 

annan typ av kommunikation. Allt detta beror på den digitala förändringen menar Hellström.
85

 

Olive skriver att de digitala medierna inte stannar i klassrummet på samma sätt som traditionell 

undervisning, då många elever har tillgång till dator och surfplattor även i hemmen. Lärarana måste 

därmed föra en dialog med hemmen för att ta reda på hur eleverna använder sig av digitala medier 

även hemma.
86
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6 Metod 

Under denna rubrik redovisas beskrivningen av den metod som valdes för uppsatsens empiriska 

undersökning. Urval och avgränsningar beskrivs samt en presentation av respondenterna. Sedan 

beskrivs analysmetoden som användes för att analysera den data som framkom i studien samt hur 

analysen gick till. Därefter görs en beskrivning av de forskningsetiska övervägandena för studien och 

avsnittet avslutas med en metoddiskussion.   

6.1 Val av metod 

Den metod som har använts för undersökningen är fallstudie. Fallstudier är att föredra då man ska 

undersöka aktuella eller nutida utvecklingar och därför är denna metod passande till den här 

studien. Det som ingår i en fallstudie är direkta observationer och systematiska intervjuer.
87

 En 

fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse vilket i det här fallet är lärplattans utveckling 

från när skolan får ut dem i klassrummen och till eleverna. Vid en fallstudie med inriktning på 

kvalitativa undersökningar inriktar man sig på insikt, upptäckt och tolkning. Genom att koncentrera 

sig på en företeelse strävar man efter att belysa samspelet mellan faktorer som kännetecknar denna 

företeelse. En fallstudies styrka är förmågan att hantera flera olika typer av empiriskt material.
88

 En 

fallstudie sker under en viss tidsperiod och i denna studie är tidsperioden ungefär två månader. 

Starten är när eleverna får ut nya surfplattor från kommunen och när de börjar användas i 

undervisningen. En uppföljning gjordes efter ungefär två månader och då lärarna har hunnit 

implementera surfplattan mer i undervisningen. 

Det finns fyra grundläggande egenskaper för kvalitativt inriktade fallstudier. Dessa är 

partikularistisk, deskriptiva, heuristiska och induktiva. Denna fallstudie är heuristisk då den kan 

förbättra läsarens förståelse av ämnet som studeras. Fallstudien kan skapa nya innebörder, vidga 

läsarens erfarenhet eller bekräfta det man redan visste. Fallstudien är även induktiv vilket innebär 

att undersökningen till största del grundar sig på induktiva resonemang, dra slutsatser. I den 

information man har tillgång till uppstår det generaliseringar, begrepp och hypoteser och det i sin 

tur har sin grund i kontexten som bildar ram till det som studeras, alltså surfplattor. Upptäckter 

göras av nya begrepp och en ny förståelse uppkommer.
89

         

Fallstudien har genomförts på en liten skola där surfplattor nyligen har implementerats i 

undervisningen. Observationer har även gjorts på klassrumssituationer i klasserna F-3. I min 

fallstudie har jag intervjuat lärare i två omgångar, det för att se om en förändring har skett eller en 

                                                 
87

 Merriam, S (1994) Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur, Lund. 
88

 Merriam, S (1994)  
89

 Merriam, S (1994)  



   

 

18 

 

utveckling. Mellan intervjuerna med dessa lärare var det ungefär två månader. Observationerna 

skedde vid flera tillfällen, då de första intervjuerna gjordes samt vid andra omgången intervjuer. 

Intervjuer är den mest använda metoden inom kvalitativ forskning med största sannolikhet.
90

 Jag 

valde att göra kvalitativa intervjuer. Det finns skillnader mellan kvalitativa intervjuer och 

kvantitativa undersökningar. I den kvalitativa är strukturen mindre tydlig medan i den kvantitativa 

är det väl strukturerat då en sådan hög validitet och reliabilitet ska nås. Validitet avser att jag mäter 

det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet avser att jag mäter på ett tillförlitligt sätt. I 

min undersökning krävdes inte en hög validitet eller reliabilitet utan det jag ville undersöka var 

lärarnas uppfattning av surfplattan i undervisningen samt användandningen av den. Därför passade 

den kvalitativa strukturen bättre som är mindre strukturerad. I den kvalitativa undersökningen ligger 

betoningen på det generella och tyngpunkten ligger på den intervjuades egna uppfattningar och 

synsätt. Det är lättare för den intervjuade att förklara på sitt egna sätt utan att bli påverkad av en 

struktur. Det kände jag var viktigt i mina intervjuer, att den intervjuade personen fick säga sitt utan 

att jag skulle avbryta för att hålla strukturen. I kvalitativa intervjuer kan intervjun avvikas från 

schemat. Du kan välja att ställa nya frågor som följdfrågor på det som sedan tidigare är ställt. Det är 

lättare att få en bra uppfattning som intervjuare. Man kan även variera ordningsföljden på frågorna 

och ställa frågorna på ett annat sätt vilket jag gjorde i alla mina intervjuer. Det är alltså lättare att 

vara flexibel och följsam och på så sätt följa deltagarens svar.
91

  

6.2 Urval och avgränsningar 

En del av den teoretiska grunden som jag har bearbetat till detta arbete är taget från mitt tidigare 

examensarbete ”Digitala medier i den tidiga matematikundervisningen” som är ett 

konsumtionsarbete.
92

 I detta arbete har jag valt att rikta in mig på surfplatta istället för digitala 

medier generellt. Det har jag gjort för att jag har ett stort intresse och nyfikenhet på 

användningsområdet för surfplattor i skolans undervisning. Eftersom digitala medier utvecklas 

snabbt har jag valt att komplettera detta arbete med nyare forskning som har kommit ut det senaste 

året.  

Fallstudien har genomförts på en liten lantlig skola tillhörande en kommun i södra Sverige. Skolan 

är från år F-6 samt fritidsverksamhet. Skolan ligger i utkanten av Linköpings kommun och ligger i 

en lugn och trygg miljö nära naturen. Skolan har tillgång till en skolskog vilket gör att frilufsliv och 
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utomhuspedagogik är en naturlig del av skolans vardag. Tre lärare från F- år 4 ingick i 

undersökningen. De presenteras nedan.   

6.2.1 Respondentpresentation 

Stina är utbildad lärare mot grundskolans tidigare år i Matematik, Svenska och NO år 1-6. Hon har 

ansökt om legitimation men ännu inte fått den. Hon är eventuellt även förskoleklasslärare och har 

läst extra matematik och därav har hon goda kunskaper inom ämnet.  Stina har nyligen varit 

föräldraledig och har nu till sommaren arbetat som lärare i ett år. Tidigare har hon arbetat i 

vikariepolen ungefär 2 dagar i veckan under ett halvår då hon även har varit föräldraledig. Stina är 

IKT ansvarig på skolan och har introducerat lärplattorna på skolan.   

Julia är utbildad grundskollärare för åren 1-7 i Svenska och SO samt i ämnet Bild. När hon 

studerade blev hon behörig i alla ämnen i år 1-3. I Bild är hon även behörig som lärare på högstadiet 

och gymnasiet. Hon tog sin examen år 1989 och har arbetat på flera skolor sedan dess.   

Anita är fritidspedagog från grunden och har stor erfarenhet av att arbeta med barn. Hon började 

med att vara resurs i förskoleklass för ungefär 15 år sedan. Hon gick in vissa timmar och utökade 

sin fritidstid när den ordinarie förskoleklassläraren gick ner i tid. Efter en tid tog hon över mer 

genom vikariat och sedan delade de på arbetet som förskoleklasslärare. Nedskärningar gjordes och 

den andra lärare fick gå och efter det tog Anita över tjänsten som förskoleklasslärare. När jag frågar 

henne om hennes utbildning menar hon att hon behöver läsa två år extra för att bli behörig som 

förskoleklasslärare men menar att med 15 års erfarenhet och vid hennes ålder lönar det sig inte. Hon 

har även gått flera kurser på bl.a. Matteljen på universitetet i kommunens regi.
93

   

6.3 Genomförande 

Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide med frågor som noggrant kopplades till syftet och 

frågeställningen. Enligt Bryman är det viktigt att gå igenom noggrant vad som behövs för att 

frågeställningarna i undersökningen kan besvaras. Frågornas utformning är viktiga då de måste vara 

genomtänkta för  undersökningen, formuleringen på frågorna, passande ordning och att 

intervjupersonerna förstår dem. 
94

   

Intervjuerna som genomfördes i denna undersökning är semistrukturerade. I en semistrukturerad 

intervju är friheten stor och följden på frågorna kan regleras. Däremot följer man en viss struktur 
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och schema som är förberett innan intervjun.
95

 Jag har följt en intervjuguide som jag gjorde innan 

intervjuerna. I en semistrukturerad intervju kan forskaren välja fritt att komplettera med frågor som 

anknyts till det den intervjuade personen säger under intervjuns gång. Den intervjuguide som var 

förberedd fungerade som ett hjälpmedel där relevanta frågor var med. Bryman menar att det 

viktigaste är att frågorna möjliggör att forskaren får fram den information som krävs för att 

undersökningen kan genomföras.
 96

     

De observationer som jag gjorde var deltagande observation och det gjordes direkt ute på fältet i 

klassrummen. Som observatör är man som en ”outsider” som kan lägga märke till saker och ting 

som deltagarna själva inte ser och som har blivit som en rutin för dem. En större förståelse av 

sammanhanget kan uppnås. Den deltagande observatören får en direkt inblick och kan tolka på sitt 

eget vis istället för att lita till intervjupersoner som utgår från minnesbilder. Med observationer 

registreras beteendet i stunden och många saker kan komma fram som inte kommer fram vid 

intervjuer. Observation är den bästa tekniken när aktiviteten pågår och man kan iaktta på direkten.
97

 

Under datainsamlingens gång är det viktigt att hela tiden föra anteckningar. Det är viktigt att göra 

det för det kritiska tänkandet och för att inte enbart registrera informationen som kommer in.
98

  

Efter intervjuerna gjorde jag en transkribering av varje intervju. Intervjuerna avlyssnades och 

transkriberades. Transkriberingsnivån är grovt gjord då jag under min VFU period träffade dessa 

lärare och har samtalat med dem väldigt mycket och fått information. Jag hade fått med mig mycket 

från deras samtal men intervjuerna var den största delen. Jag valde att inte undersöka sättet 

respondenterna talade eftersom det inte är en samtalsanalys.
99

 Efter transkriberingen raderades de 

inspelade intervjuerna.   

Jag har valt att använda mig av begreppet surfplatta i detta arbete. Däremot använder sig lärarna av 

begreppet lärplatta då de vill belysa för eleverna att det är just en lärplatta och inte en surfplatta i 

skolvärlden. Eleverna får inte spela på dem och använda dem till vad de vill. Det är viktigt att 

eleverna använder den i undervisningssyfte. Jag har därför valt att använda mig av begreppet 

lärplatta i min resultatdel då lärarna använder sig av det begreppet.  

                                                 
95

 Merriam, S (1994)  
96

 Bryman (2011) 
97

Merriam, S (1994)  
98

 Merriam, S (1994)  
99

 Norrby, C (2004) Samtalsanalys: så gör vi när vi pratar med varandra. 2., [rev.] upp. Lund: Studentlitteratur 



   

 

21 

 

6.4 Analys 

Detta arbete har en analysmetod som är kvalitativ. En sådan analys är något som utvecklas 

efterhand. Av den information som har samlats in görs fokus vid vissa delar som är relevanta för 

studien och sedan revideras och verifieras de antaganden man gör. När all information är insamlad 

behöver inte analysen vara färdig utan snarare tvärtom, analysen är bara mer intensiv än 

tidigare.
100

,
101

,
102

 

Den analysmetod jag har använt mig av i detta arbete är tematisk analys. Braun och Clarke (2008) 

beskriver det som en metod att identifiera och analysera mönster eller teman i data. De menar att 

tematisk analys inte beskriver detaljerat hur tillvägagångssättet är.
103

 

Utefter frågeställningar och syfte har jag gjort avgränsningar för att kunna göra undersökningen. 

Fallundersökningens slutprodukt formas av all information som jag har samlat in och av analysen 

som görs. Det är viktigt att göra avgränsningar i undersökningen för att kunna göra fördjupningar 

inom området. Analys av informationen är en process som pågår under hela arbetets gång. Under 

analysens gång har jag kodat den information som har samlats in samt utvecklat kategorier. Att 

kategorisera innebär att leta efter information som hela tiden återkommer. För att skapa kategorierar 

krävs både konvergent och divergent tänkande. Konvergens innebär att man bestämmer vad som 

hör ihop med vad och vilken data som ”konvergerar” mot en kategori eller tema. Divergens går ut 

på att fylla ut kategorierna när de har namngetts. När man avgör vad som passar med vad måste 

hänsyn tas till de skapade kategorierna. Allt som hör till en viss kategori måste vara lika i något 

avseende, homogena. Däremot måste kategorierna i sig ha skillnader mellan varandra och vara 

tydliga, heterogena. Kategorierar som konstrueras och antal kategorier är beroende av den 

information som man får fram samt vilket fokus undersökningen har. Kategorierna måste vara 

hanterbara och inte för många i antal för då blir abstraktionsgraden låg.
104

 Jag har bildat 

kategorierer genom att samla den empiri jag har fått ihop och sedan sett mönster som hänger ihop. 

Sedan har jag delat in materialet jag fått i kategorier.  

                                                 
100

 Merriam, S (1994)  
101

 Bryman, A. (2011) 
102

 Fejes & Thornberg (2009) Fejes, A. & Thornberg, R. (red.) (2009). Handbok i kvalitativ analys. (1. uppl.) 

Stockholm: Liber. 
103

 Braun, V. & Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. University of Auckland and University of the 

West of England   
104

 Merriam, S (1994)  



   

 

22 

 

6.5 Forskningsetiska överväganden  

Forskning med människor måste hanteras med respekt för de som deltar. Man ska respektera 

människovärdet och skydda den enskilda människan enligt etikprövningslagen.
105

 Människor får 

inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Vid humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra huvudkrav att följa. Dessa krav kallas för 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
 106

  

I denna studie har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska övervägandena på följande sätt. Jag 

intervjuade tre lärare och de fick själva bestämma om de ville delta. De hade möjlighet att avbryta 

deras medverkan i undersökningen när de hade velat. Genom att respondenterna informerades 

noggrant kring studiens syfte har hänsyn tagits särskilt för samtyckeskravet och informationskravet. 

Konfidentialitetskravet följdes noggrant då anteckningar, inspelningar och respondenternas 

personuppgifter förvarades säkert. Även nyttjandekravet har följts noggrant då uppgifter som 

framkommit i studien för att få material till uppsatsen endast har använts i detta arbete. Då 

uppsatsen är godkänd kommer materialet att makuleras.     

Klassrumsobservationer har gjorts vilket kräver godkännande av lärare men inte av vårdnadshavare 

eller eleverna själva. Dock har god hänsyn till eleverna tagits.  

6.6 Metoddiskussion  

Jag har intervjuat tre lärare som har varit positiva till medverkan i denna undersökning. Fallstudien 

har pågått under ungefär 7 veckor och jag har gjort intervjuer vid två tillfällen. Tiden som avsatts 

för att genomföra denna studie har påverkat omfattningen av arbetet. Det jag hade hoppats på var att 

lärarna skulle hunnit med att implementera surfplattan i undervisningen ännu mer än vad de har 

gjort.  

Den skolan som jag har gjort min undersökning på är en liten skola där alla har en väldigt nära 

kontakt med varandra. Man samtalar med varandra mycket vilket även jag gjorde med dem. I och 

med det har jag fått mycket empiri genom diskussioner i och utanför klassrummet till denna 

undersökning. Observationer har jag gjort vid många tillfällen då jag har varit inne i klassrum en 

kort eller längre tid. Jag har fått hjälpa till mycket med surfplattorna och därigenom fått en del 

kommentarer från lärarna om just surfplattan samt fått information vad de använder den till. Det har 

varit en stor fördel till att samla empiri.  
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Den typ av intervjuer jag har gjort är semistrukturerade vilket är enligt Bryman en fördel då man 

kan vara flexibel med sina frågor.
107

 I de intervjuer som jag har gjort krävs flexibilitet för att få fram 

mycket empiri. Jag ställde flera följdfrågor till lärarna som intervjuades för att få igång intervjun 

och samla empiri. Efter intervjuerna är det jag själv som har valt ut det jag anser är relevant för mitt 

syfte och mina frågeställningar.    

Avgränsningen som jag gjorde, att endast undersöka lärare på en skola gör att resultatet inte går att 

generalisera. Undersökningar på flera skolor hade gett en bredare syn på surfplattans 

användningsområde. Dock generaliseras resultatet på hela skolan och de intentioner som lärarna 

har. Det har varit intressant att se hur utvecklingen har skett för lärarna och eleverna på skolan. 

Enligt Bryman är resultaten från en kvalitativ forskning inte till för att generaliseras med resten av 

populationen utan den ska generaliseras till teorier.
108
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7 Resultat 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat samt analys av det empiriska materialet. 

Kapitlet är uppdelat i rubriker utifrån frågeställningarna och syftet i arbetet. Under rubrikerna 

presenteras resultatet av det som jag har samlat in från intervjuerna samt observationer. Varje tema 

redovisas i två delar med ett spann på 7 veckor, tillfälle 1 och 2, och kapitlet är indelat efter dessa. 

7.1 Presentation  

Vid intervjuerna och observationerna framkom det att teknik inte är en stor del av skolan och 

skolans undervisning. Det finns inte datorer att tillgå till alla elever och projektorer i klassrummet 

har nyligen installerats. Lärarna som intervjuas har precis fått ut lärplattorna till skolan och eleverna 

har precis fått börja arbeta med dem. De har fått lärplattor till varannan elev i klasserna. Meningen 

är att de ska kunna arbeta två och två eller vid halvklass kunna ha en egen lärplatta. Allt är nytt för 

både lärare och elever och de har ännu inte hunnit implementera dem i undervisningen vid 

intervjutillfälle ett.  

Lärarna tycker generellt att det är positivt med att lärplattorna implementeras i skolan, självklart 

finns det nackdelar men de positiva bitarna väger upp. De påpekar tydligt att det är viktigt att 

använda lärplattan på ”rätt” sätt, att eleverna inte uppfattar den som en spelplatta utan att den är till 

för skolarbetet och för att lära sig. Namnet ”lärplatta” är något som skolan själva använder sig av 

och de har fått höra det från kommunens håll. De har valt att kalla iPad för lärplatta då de tydligt 

vill påpeka för eleverna att det är just en lärplatta där man lär, vid användning av den. Den är till för 

att användas på lektionerna för att hämta information och för att lära sig nya saker.   

Rektorn har ingen inverkan på skolans användning av lärplattor. Kommunen har via Stina som är 

IKT ansvarig på skolan förmedlat information som hon i sin tur ska förmedla till lärarna. Det skolan 

har bestämt tillsammans sedan tidigare är att de har köpt in behörighet till en hemsida som heter 

liberexpress.se. Hemsidan har information samt material om alla skolans ämnen. En tillgång i 

arbetet för att snabbt hitta läromedel till eleverna. På hemsidan finns alla ämnen med fakta och 

exempelvis videos. Det är något som samtliga lärare har tillgång till och ibland använder sig av.  

När undersökningen genomförs har ännu inte Giftcard implementerats till lärplattorna. Med hjälp av 

ett Giftcard ska man kunna ladda ner appar som kostar pengar.  

Vi har gjort mappar till varje elev och sen ska ju vi då kunna köpa appen genom det här systemet och 

köra ut om vi vill ha det i alla 2ors plattor. Vi har kopplade när id och så kan vi köra ut det och sen när 

de kommer på morgonen så finns de där. Om vi köper den genom lärplattan så är det Apple som äger 



   

 

25 

 

den appen men köper vi den så här är det skolan som äger den och kan köra ut den till lärplattorna. 

Annars måste vi köpa en app till varje platta.
109

   

Rektorn har laddat pengar på kortet och varje klass och elev har en speciell summa att tillgå. När en 

app är nerladdad och betald kan man dela denna app på alla lärplattor utan att betala samma summa 

igen till alla lärplattor, summan blir alltså en engångssumma. Vid tillfälle 2 har inte detta 

implementerats och lärarna väntar fortfarande.   

7.2 Lärplattans användning i undervisningen  

7.2.1 Lärplattan som hjälpmedel 

Lärarna beskriver lärplattans största och främsta användning som ett hjälpmedel till att snabbt och 

enkelt söka fakta.  

Vi har inte använt dem jätte mycket än eftersom vi har installerat dem nyligen. Det vi har använt är ju 

mycket för att söka fakta, på internet och så det är väldigt bra som ett komplement.
110

 

Det kan röra sig om vad som helst som en elev undrar över under lektionens gång eller att de får en 

uppgift att söka fakta.  

Vi undrade vad det var för mat häromdagen, Tikka masala, var kommer det ifrån? Eller om det är 

någon speciell dag, vad betyder det för någonting? Vad är historien bakom det? … eleverna kan söka på 

plats, jag behöver inte göra det i förväg.
111

  

Lärarna menar att det är väldigt smidigt att plocka fram en lärplatta för att söka på, ungefär som 

med en mobiltelefon. En elev har varit utomlands och ska visa för klassen hur Big Ben ser ut i 

London. Med hjälp av AppleTV kan de enkelt visa på projektorn vad de har hittat på lärplattan och 

dela med sina klasskamrater. Eleverna i årskurs 1-4 har tillgång till lärplattorna i princip när som 

helt bara de använder dem i syfte att lära sig. Det skiljer sig i en F-klass, där styr läraren mer vad de 

ska använda lärplattan till och eleverna får uppgifter.  

7.2.2 Digitalt läromedel  

Stina har upptäckt en hemsida som heter teknikspanarna.se. Det är en hemsida som teknikföretag 

har skapat för att väcka teknikintresset hos eleverna mer.  

Sedan har vi hållit på med en hemsida som heter teknikspanarna. En sida som teknikföretag i Sverige 

har skapat för att göra elever intresserade av teknik 4-9, de försöker göra flickor mer intresserade men 

överhuvudtaget.
112
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Hemsidan är kopplad till Lgr 11 och är smidigt för lärare att använda sig av. Det finns 5-6 

teknikområden med en film till varje område samt utmaningar för eleverna. Både elever och lärare 

har ett eget inlogg och lärarna kan följa elevernas arbete och resultat.  

Just nu har vi använt det i tekniken men bara en gång, än så länge. De har fått logga in på datorn och 

sen har de fått göra, för vi har sett filmen gemensamt och sen har vi fått göra de här övningarna själva. 

Och då kan jag sen också logga in och titta hur långt de har kommit och vad de har gjort och så. Man 

kan ha det som bedömningsunderlag.
113

 
114  

Stina har valt att eleverna ska arbeta två och två efter att de har tittat på en film. De jobbar 

tillsammans med de olika utmaningarna som de får på teknikspanarna.se. 

Stina har även använt Skolplus.se som är en hemsida med inriktning på matematik. Det är ett 

digitalt läromedel som följer läroplanen. Det finns övningar och spel som är lekfulla för eleverna. 

Det är främst i matematik men det finns även i andra skolämnen. Det kan användas på interaktiva 

skrivtavlor, projektorer, datorer samt lärplattor. Man behöver inte installera någon app eller 

program för att använda den utan den körs direkt via webbläsaren.  

Julia berättar om att hennes årskurs 3 har börjat skriva digitala böcker på lärplattan. 

Vi har börjat med att skriva böcker, digitala böcker. Det ser jag ett användningsområde och där man 

kan ha presentationer. Det är en rolig typ av presentation. Man kan skriva och man kan lägga in bilder 

och det är ett betalprogram så det har vi bara kunnat göra en än så länge på gratis varianten.
115

  

Den app som de har använt heter Book Creator men är en betalapp, därför kan de än så länge bara 

göra en bok. När de gör boken kan de lägga in bilder, ta egna kort, spela in filmer, rita och mycket 

mer. De digitala böckerna kan användas till presentationer och användandet kan utvecklas mer. 

Även F-klassen har använt sig av samma app där de har samarbetat med årskurs tre i grupper och 

gjort böcker.  

Vi har precis börjat skriva sagor tillsammans med årskurs 3. Treorna har lärt mina barn och mig hur 

man gör. De har hittat på egna sagor tillsamman med förskoleklassen. De har suttit ungefär 5 barn i 

varje grupp och så har de fått lära sig hur man lägger in bilder, en del av treorna har lärt dem att man 

kan ta kort. Några har ritat bilder, någon har tagit bilder från clip art. De har verkligen gjort olika.
116
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F-klassens lärare Anita menar att det är ett sätt för både treorna samt F-klassen att utvecklas när de 

hjälper varandra. Samverkan med större barn är bra då de får mycket stöd av de äldre barnen. 

Treorna får lära F-klassen hur man gör och lär sig mycket på det istället.   

7.2.3 Lärplattans lättillgänglighet  

Julia och eleverna använder lärplattorna som hjälpmedel och ska snabbt kunna ta fram dem när de 

behövs. Det kan vara om de inte vet hur någonting ser ut och behöver ta reda på det, då kan de 

använda den. Julia tycker även att det är bra att lära sig var man kan hitta fakta och om det inte 

kommer upp rätt, var man ska leta då.  

De har fortsatt att jobba med internet, de har fått en del uppgifter där de ska googla. Det tycker jag är 

bra att de lär sig, vart man kan hitta någonstans och om det inte kommer upp rätt vad kan det bero på. 

Om det står på två olika ställen, hur kan man förhålla sig till det. Det är roligt, snabbt och lätt sätt att 

leta fakta. 
117

 

Julia berättade om en känd person som gått bort och att de snabbt kunde söka på lärplattan om den 

personens liv. Utifrån det som hittades gjorde de tankekartor om personen. Vid sådana tillfällen 

använder de internet och letar fakta. 

Årskurs 3 och årskurs 4 är vid tillfälle 2 med i en tävling.  

Nu håller vi på att göra ett faktaarbete om gamla och nya lekar, vi är med i en tävling. Då är internet 

väldigt ovärderligt och de kan jobba på olika sätt tillsammans. Man kan både leta efter lekar och regler 

och om historik, hur var det förr? Man kan göra flera olika saker samtidigt när man har flera lärplattor i 

klassen.
118

 

Tävlingen handlar om gamla och nya lekar där eleverna har gjort faktaarbete om dessa lekar. De har 

fått arbeta på olika sätt och göra en uppsats tillsammans. De har fått leta efter lekar och regler samt 

om historik. Man kan göra flera olika saker samtidigt när lärplattorna finns menar hon.  

7.2.4 Dokumentation samt redovisning 

Vid tillfällen då saker har byggts har de tagit kort för att dokumentera. Filmat har de även gjort till 

bl.a. en redovisning. Julia gav eleverna en uppgift där tre kriterier var med. En kriterie var bl.a. att 

fakta skulle vara med i filmen och den skulle synas. Ett annat kriterie var att alla personer i gruppen 

skulle höras i inspelningen. De behövde inte synas utan bara höras.  

Eleverna tyckte det var spännande, jätte jätte spännande. De var mycket mer entusiastiska i alla fall och 

de gjorde, en del har svårt att redovisa fakta men i och med att det inte, att jag stod bredvid, som jag gör 
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i vanliga fall, så var de tvungna att redovisa ändå lixom och för en del så var det en lång väg till att de 

faktiskt hade det på plattan och de hade inspelningen de hade sagt. Eftersom det går att gå tillbaka och 

kolla så vill de att det ska vara rätt.
119

  

Eleverna tyckte det var väldigt spännande och ett roligt sätt att redovisa på. De var mycket mer 

entusiastiska när de fick göra detta. Julia menar att några av eleverna har svårt att redovisa fakta 

men det här är ett annat sätt att redovisa och det fungerade bra för dessa elever. De var noggranna 

med att allt blev rätt och gjorde hela redovisningen noggrant. I vanliga fall när de redovisar inför 

klassen finns Julia till hands och kan hjälpa till men nu när det redan var inspelat gick inte detta. 

Eleverna filmade med den vanliga kameran på lärplattan utan att redigera och klippa och klistra i 

filmen.   

I årskurserna 3 och 4 har kameran använts mycket.  

Kameran har vi använt oss av väldigt mycket också. Om de har byggt saker till exempel, istället för att, 

om de bygger med klossar blir det förstört sen men nu kan de ta kort på det så finns det kvar.
120

  

7.2.5 Lärplattans implementering i skolan 

I F-klassen har eleverna fått testa sig fram och lärt sig hur en lärplatta fungerar. Eleverna har använt 

lärplattan två och två eller tre och tre för att hjälpa varandra. 

Än så länge är det nog mer att ge dem ett alternativ, ett annat sätt att lära sig helt enkelt, ett komplement 

till andra saker genom att läsa och skriva och räkna på annat sätt.
121

 

Anita menar att målet är att de först och främst ska veta hur lärplattan fungerar innan de får använda 

dem självständigt. Anita har använt sig av Bornholmsmodellen som finns som en app på lärplattan 

och undervisat eleverna via projektorn och AppleTV. Det mesta av inlärningen på lärplattorna har 

än så länge skett via projektorn som Anita styr samt att eleverna har fått arbeta tillsammans med 

uppgifter på lärplattan. Det de har jobbat med är ord och meningar samt matematik där de ska lära 

sig att känna igen siffror samt antalsuppfattning.    

Stina har fortsatt sitt användande på samma sätt som vid tillfälle 1. Eleverna använder däremot 

lärplattorna mer, för att söka information. De har fortsatt med teknikspanarna i ämnet teknik. Hon 

har fortsatt med frågesporter och där har hon och Julia börjat använda något som heter Kahoot. Det 

är en hemsida där man kan skapa sina egna frågesporter. Man skapar ett inlogg som lärare och kan 

valfritt göra en frågesport om vad som helst. 
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Eleverna har även fått göra frågesport i ämnena NO och SO. Eleverna får en kod (Gamepin) som 

tillhör denna frågesport och kan logga in med den. Där skrivs deras namn in och Stina ser vem som 

är vem. Läraren börjar med en fråga där fyra alternativ kommer upp som eleverna får 30 sekunder 

på sig att svara på. De fyra alternativen är i olika färger som eleverna klickar i det som de tror är 

rätt. Får de rätt och är snabba ges mycket poäng men om det tar längre tid men att de ändå svarar 

rätt får de poäng. När de svarar fel får de inga poäng alls. Stina brukar koppla in lärplattan till 

projektorn eller AppleTV där eleverna kan se sin ställning i frågesporten med deras Gamepin som 

de är kopplade till.      

Stina har även skapat mattekahoot.  

Jag har skapat egna matte Kahoot, så vi har haft olika saker till exempel vad betyder ordet centi? Det 

handlar om begreppsförmåga eller så ska de räkna ut: en vara kostar så här och så har varan 50 % nu, 

hur mycket kostar den då? 
122

 

Vid påsk hade de påskquiz om matematik. I ämnet svenska har de bl.a. övat på adjektiv och verb i 

quizen. Stina har använt frågesport istället för prov vilket eleverna uppskattar. Kahoot tycker de 

väldigt mycket om.  

Eleverna använder även lärplattan när det är ”göra klart” på lektionerna. Den används bl.a. för att 

öva till engelskan. Alla elever har varsitt inlogg på förlaget Magic. Magic är en bok som de 

använder i undervisningen. De loggar in på lärplattorna med inlogget vilket de även kan göra 

hemma.   

I F-klassen ser användandet av lärplattor ut på ett annat sätt än i de övriga klasserna enligt 

observationer. År 1-4 sitter en och en eller två och två med lärplattorna medan F-klassen har 

undervisning med lärplattorna utifrån läraren. Anita har fortsatt att använda lärplattan till att 

undervisa Bornholmsmodellen på projektorn med hela klassen. Användandet har blivit begränsat då 

de inte har kunnat köpa hem betalappar. Eleverna har fått använda sig av hennes lärplatta vid olika 

tillfällen men annars sker undervisningen med hjälp av lärplattan för hela klassen.  

F-klassen har fortsätt att arbeta med årskurs 3 med sagor. De har precis avslutat arbetet och det var 

väldigt lyckat. De har använt sig av Skrivguiden som är till för att eleverna ska lära sig bokstäver. 

Där kan de spåra bokstäverna och lära sig hur man skriver dem. Anita har även flera appar till 

matematiken på sin lärplatta och det får eleverna använda. I deras arbetsschema ingår det att 

använda lärplattan.    
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7.3 Lärplattans styrkor 

Alla de intervjuade lärare håller med om att lärplattan är något positivt som har kommit till skolans 

värld och undervisningen. Det alla nämnde var att lärandet blir mer varierat med att använda sig av 

lärplattan, man kommer ifrån böcker mer. Eleverna behöver inte bara sitta och arbeta i en bok utan 

de får ett roligare sätt att lära sig på. I matematiken speciellt, då de vanligtvis sitter och räknar i 

matematikboken. Att använda sig av appar om matematik blir ett annat sätt att lära sig för eleverna.  

7.3.1 Motivation 

Lärplattan är ett sätt att motivera eleverna. Eleverna tycker det är roligt och spännande med 

lärplattan och då ökar motivationen. Eleverna längtar efter att få arbeta med lärplattorna och de är 

verkligen lockade av dem. Inom matematiken och de appar som finns, kan eleverna sitta 

individuellt och arbeta och de får direkt feedback på det de gör enligt de intervjuade lärarna. 

Lärarna påpekade att de sällan behöver hjälpa eleverna när lärplattorna används. De behöver inte 

samla in det arbetet som eleverna gör på lärplattorna för att sedan rätta och kontrollera. Även det är 

ett sätt för eleverna att öka deras motivation för att lära sig. De får arbeta självständigt och läraren 

litar på dem.  

Fördelen är ju att man kan göra mer varierat kanske och just att, appar är jätte bra när vi väl kan ladda 

ner det här men att de inte bara sitter och räknar i en bok eller att vi gör några andra uppgifter muntligt. 

Det blir ett roligare sätt som motiverar elever att lära sig matematik.
123

  

7.3.2 Direkt feedback 

Julia och Stina som är lärare i årskurs 3-4 menar att lärplattan ger snabb respons när eleverna spelar 

olika spel på den.  

Vissa grejer tror jag det är bättre att träna på en iPad, man kan få mer respons och behöver inte lämna in 

på rättning utan man får det rättat direkt. Sådant som jag inte behöver se hela tiden vad de gör, det är 

bättre att de får träna på det viset.
124

  

De behöver inte vänta på svar utan de får det på direkten på olika appar och då framförallt spel. 

Eleverna behöver inte lämna in uppgifter på rättning till lärarna och lärarna behöver heller inte se 

allt som eleverna gör.     

Styrkorna är att om några barn har svårigheter att lära sig saker på ett sätt så kan det här vara ett annat 

sätt. Det har jag redan upptäckt att när det blir ljud och bild samtidigt och de får också, inte behöva 

använda penna och nått sånt. De kan göra något annat och de får en belöning på direkten och de ser det 
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direkt och blir det rätt så får de en belöning, direkt feedback. Det ser jag, det tror jag alla tycker det är 

kul inne hos mig och jag tror att en del har direkt vinning av det här.
125

  

7.3.3 Komplement till böcker 

Julia berättar även att lärplattan är ett gott komplement till böcker men det får inte vara istället för 

böcker. De är smidiga att ta till som ”extra uppgift” istället för att ha kopierade papper som eleverna 

kan använda sig av. I matematiken finns det många appar som är bra att använda som 

färdighetsträning vilket även Anita, F-klass läraren påpekar. Hon menar även att det är ett 

komplement till andra saker som att läsa och skriva på ett annat sätt. Enligt Anita är det F-klasser 

och årskurs 1or som helt och hållet bara använder lärplattor som arbetsmetod för att lära  sig att läsa 

och skriva. Motoriken behöver inte eleverna ha till en början.    

Julia menar även att det är väldigt bra att använda sig av lärplattan för en hållbar utveckling.  

Om man ser miljömässigt, slipper man jätte mycket kopiering. Det är skönt att slippa fler papper och ha 

mer digitalt.
126

 

Hon tycker även det är skönt att inte behöva hålla reda på alla lösa papper. Det blir smidigt för både 

elever samt lärare och tid sparas.  

7.3.4 Variation 

Elever med olika svårigheter kan hitta ett annat sätt att arbeta på och utveckla kunskaper med en 

lärplatta. Det kan exempelvis vara genom ljud och bilder som används samtidigt. Har en elev 

problem med motoriken är lärplattan bra att använda då eleven inte behöver använda sig av en 

penna. Fokus ligger inte på att hålla i en penna och hantverket utan fokus ligger på lärandet i den 

appen som används. Att skriva på lärplattan är även det smidigare då rättning sker automatiskt och 

det är lätt att redigera och eleverna behöver inte skriva om och sudda det de gjort. Lärplattan är ett 

bra hjälpmedel. Det är även bra för de elever som ännu inte har kommit igång med att skriva 

meningar. Med lärplattan får de stöd och hjälp och läraren behöver inte alltid finnas där som 

stöttning utan eleverna är mer självständiga det menar lärarna samt styrker mina observationer 

detta.  

7.3.5 Implementering i undervisningen  

Julia säger att hon fortfarande uppfattar att eleverna tycker att lärplattan är spännande och rolig. De 

vill gärna ta fram lärplattorna och använda dem i skolan och undervisningen.  
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Till en början när lärplattorna kom till skolan var eleverna väldigt nyfikna på att få använda dem. 

Det var då lite tjat om att få ladda ner appar, byta bakrundsbild osv. Nu har detta i princip 

försvunnit helt. Nu frågar de om de får använda sig av lärplattan och vill gärna använda den till att 

söka fakta. De har insett när och vad de får använda lärplattan till. De tycker även att det fortfarande 

är väldigt, väldigt roligt med lärplattor menar Julia.  

Julia trodde att lärplattorna skulle leda till att det blev stökigt och ett problem, en farhåga.  

En av de farhågor som jag tog upp var att det skulle leda till att det känns mer stökigt, att det inte blir, 

att det bara blir ett problem. Jag tycker att jag inte har låtit det bli de. Till och börja med var jag väldigt 

sträng med när de fick ta upp dem, de får inte pilla med dem överhuvudtaget om jag inte har sagt det. 

Det händer att de fortfarande försöker med någonting men de vet jätte väl vad som gäller så det händer 

inte ofta. För det kan ta onödig tid.
127

    

Julia säger att lärplattorna ligger i bänkarna hos treorna och de får inte röra dem utan lov. Rör de 

dem utan lov åker de över till fyrans bänk och om de inte skötte det tog hon hand om dem. De har 

ännu inte fått vagnar som lärplattorna ska ligga i, därför ligger de i bänkarna. Julia tycker däremot 

att det är bra att de ligger i bänkarna för det är smidigt att snabbt kunna plocka fram dem. Nu 

fungerar det bra och eleverna följer reglerna men det tog ungefär en månad att implementera 

reglerna för lärplattorna.  

Stina tycker det är väldigt positivt med lärplattorna.  

Jag tycker det är väldigt positivt, jag hade nog mer en negativ inställning. Tänkte att, ska vi få det här 

också och vi kommer få göra det hemma. Eftersom vi inte har mycket datorer på skolan så blir det här 

en stor skillnad just med sökmotor.
128

  

Till en början var hon mer negativ och kände att det skulle bli mycket arbete hemma med 

lärplattorna och mycket förberedelser hemma. Nu tycker hon det är en stor skillnad då det inte finns 

mycket datorer tillgängliga på skolan menar Stina. Det här blir en stor skillnad med just en 

sökmotor nära till hands.  

Det har jag i och för sig använt mer att jag har ett par elever som är lite ringrostiga med 

multiplikationstabellen. Då är det så att jag har min padda där jag har laddat ner appar för matematiken. 

Då har jag till exempel King of Math. Där måste man köpa den för att nå multiplikationen annars så är 
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det addition och subtraktion som är gratis. Annars hade jag kunnat ladda ner dem gratis på deras men 

nu blir det att en person får sitta i 10 minuter och sedan får nästa köra. 
129

 

7.3.6 Individuellt arbete  

Ett par elever som är ringrostiga i multiplikationstabellen får använda sig av lärplattorna och öva. 

Citatet nedan är från första intervjun med Stina, då sa hon att hon ville använda lärplattan till mer 

färdighetsträning för eleverna, vilket hon har gjort vid tillfälle 2.   

Jag har tänkt att använda lärplattan, matematiska appar, för elever som behöver träna extra sedan kan 

det vara utmaningar också. Men mycket sån, lite mer färdighetsträning.
130

  

Däremot påpekar även Stina att användandet är begränsat och att de får låna hennes lärplatta där det 

finns några betalappar. King of math, är en bra app menar Stina som eleverna får träna på men en i 

taget kan bara sitta åt gången just nu. De övar ett par gånger i veckan och en i taget.   

7.4 Lärplattans svagheter 

7.4.1 Lärplatta inte en spelplatta 

Som tidigare nämns i arbetet har lärarna påpekat att det är viktigt att eleverna förstår att det är en 

lärplatta som ska användas på lektionerna för att lära sig. Det är inte en spelplatta och det är viktigt 

att vara tydliga mot eleverna att det inte är en leksak.  

Nackdelen är att tycker jag att eleverna inte får se det som att det är deras spelplatta. De måste förstå att 

det är ett komplement till undervisningen och inte att det är en iPad. Vi har pratat om att det är en 

lärplatta. Försöka poängtera att det är en lärplatta.
131

  

Detta tar Stina upp som en negativ effekt av lärplattan i skolansvärld. Det är svårt att få vissa elever 

att förstå att det är på det sättet eftersom många har en lärplatta i hemmet och använder den mer 

som en leksak. Det är även viktigt som lärare att sätta upp tydliga regler för lärplattan, hur och när 

den ska användas. Det är viktigt att följa dessa för att användningen av lärplattan ska ske på rätt sätt 

menar lärarna. Att eleverna har lärplatta i hemmet är både en fördel och nackdel. Fördelen är att de 

har goda kunskaper om hur man använder dem. En svaghet är att de kan använda sig av sin kunskap 

och göra saker som inte är tillåtet av läraren. Stina nämnde att de tar egna kort och söker på nätet 

när tillfälle finns och det är inte alltid tillåtet från lärarens håll. Det sker även när de är otåliga och 

sitter och väntar. Medan de väntar går de in på hemsidor och appar för att frödriva tiden.  
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Det kan väl bli en nackdel om inte man får tillräckligt med kurser eller tips på program eller om man 

inte har tid att sätta sig in i det. Om man inte sätter sig in i det själv då har vi bara ytterligare en grej och 

fler halvdana grejer i skolan desto sämre blir det i skolan.
132

  

 

7.4.2 Tid  

Tid är det stor brist på menar lärarna. Eftersom alla är nya med att ha lärplatta i skolan behövs det 

tid för att sätta sig in i arbetet med lärplattorna och den tiden finns inte. Mycket tid går till att 

planera lektioner, nationella prov, matematiklyftet, utvecklingssamtal osv. Stina menar att hon 

gärna sitter ner och letar appar samt planerar lektioner utifrån lärplattan men känner att tiden inte 

räcker till och då kommer det i sista hand. Julia menar att risken finns att lärplattan bara blir 

ytterligare en grej som kommer till skolans värld och används lite halvdant. Hon ser gärna att de 

skulle få mer kurser och information för att kunna använda sig mer av lärplattan. Självklart behövs 

det mer tid också. 

Stina säger även vid tillfälle 2 att tiden fortfarande inte finns till. Det finns mycket annat som 

prioriteras högre än vad lärplattorna gör i dagsläget. Däremot känner hon att hon gärna använder sig 

av lärplattorna i undervisningen och har vid något tillfälle suttit uppe länge på kvällen för att kunna 

göra detta. Just nu finns inte den tiden som hon vill ha.    

Anita menar även hon att det tar tid och den tiden finns inte. Anita har inte hunnit sätta sig in i dem 

ordentligt ännu, som hon gärna hade velat. Hon vill gärna få hjälp och information från någon som 

kan mycket om lärplattor. Anita vill ha mer tips på appar som hon kan använda sig av. Hon tycker 

det är svårt att själv hitta appar som passar bra till undervisning i en F-klass.      

7.4.3 Elevernas hälsa 

Eleverans hälsa är även någonting som Julia menar kan påverkas negativt. Det är inte ergonomiskt 

riktigt att sitta och hänga över en lärplatta eller stirra på skärmen. De får ingen rörelse när de 

använder sig av lärplattan om man inte väljer en sådan uppgift där de exempelvis ska ut i naturen 

och fotografera.  

7.4.4 Lättanvänt är inte alltid en fördel 

Lärarna menar att det är väldigt smidigt att använda sig av en lärplatta. Julia menar att det ibland 

kan bli för smidigt för eleverna. Det blir ”för lätt” och de blir lite bortskämda med att det ska gå 

snabbt och enkelt. Det kan vara en nackdel då eleverna missar själva processen. Eleverna måste lära 
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sig att det inte alltid är smidigt och enkelt utan de måste lära sig processen i att arbeta fram 

någonting. Anita däremot menar att det inte alltid går super smidigt utan att tekniken strular.  

Jag kan känna det att tekniken är, man kan inte förvänta sig att man ska kunna allt på en gång, så är det 

inte för mig eller de vuxna. De kan inte heller saker på en gång. Det måste få ta sin tid.
133

  

Ibland går det inte som planerat och lektionen måste planeras om. Elever kan få sitta och vänta 

medan läraren ska fixa med lärplattorna. Enligt Anita tryter ibland tålamodet och viljan att arbete 

med lärplattor sjunker i och med att tekniken inte fungerar som den ska.  

7.4.5 Dokumentation 

Anita som är F-klass lärare menar att hon väldigt gärna vill skriva ut det eleverna gör. Det kan bli 

en nackdel om det inte går att göra det på lärplattorna. Hon vill att eleverna ska kunna spara och 

dokumentera elevernas arbete och kunna ta hem och visa sina föräldrar. Hon tycker det är viktigt, 

speciellt i den åldern. Julia som är lärare för år 3-4 menar att hon vill kunna skriva ut böcker eller 

liknande som eleverna gör. Ibland är det lättare att ha det utskrivet vid bedömningen eller liknande. 

I de appar som använts går det inte att skriv ut och de har inte hittat någon lösning på detta.  

Än så länge är lärplattorna väldigt nya på skolan och de har endast fått ut lärplattorna till skolan. 

Redan nu känner Anita att hon vill ha tangentbord till lärplattorna. Hon tycker att det kan bli en 

nackdel av att bara skriva på själva lärplattan. Det är viktigt att även lära sig att skriva på ett 

tangentbord. Hon tycker även det är lättare för eleverna att skriva på ett tangentbord om de ska 

skriva mycket.  

7.4.6 Köp av appar 

Julia säger att de ännu inte kan köpa appar. Det står lite still i användandet med lärplattan på grund 

av det. Just nu är det begränsat och Julia har inte installerat fler appar. Hon har istället valt att 

fokusera på användandet av lärplattan i sig. Vill inte spilla tid som istället kan behövas lägga till 

andra saker i undervisningen. Projektor och böcker fungerar bra och då vill hon inte lägga tid på 

lärplattan. Hon vill inte köpa appar till alla lärplattor och sedan inse att appen inte passar till den 

undervisningen hon vill. Därför väntar hon gärna på att man kan köpa endast en app. Än så länge 

nöjer hon sig med det men hoppas på att kunna köpa appar snart. Julia vill inte stressa bara för att 

det är en ny grej som kommit till skolan. Då kan hon lägga energi på andra saker istället.  
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Anita tycker att det dröjde innan de fick AppleTV inkopplat för att kunna använda lärplattorna och 

visa på tavlan. Användandet av lärplattorna har nu stannat av, det var en period när de fick dem och 

satte igång men i och med att Giftcard ännu inte börjat användas har det tagit stopp.  

7.4.7 Teknik 

Stina säger att AppleTV är smidigt om man ska visa något via lärplattan.  

Sen är det tyvärr det mest negativa med det här att tekniken inte alltid fungerar. Det sätter lite käppar i 

hjulet ibland men man försöker och tänker att nu ska jag använda mig av det här.
134

    

Det är dock negativt att tekniken inte alltid fungerar och det sätter käppar i hjulet av användandet. 

Ibland har hon istället valt att använda sig av datorn och projektorn när problem har uppstått. 

Däremot är det väldigt bra att visa om eleverna har gjort uppgifter där de ska ta kort och visa på 

tavlan inför alla.  

Bilden av lärplattorna har inte ändrats för Anita, hon tycker fortfarande att det är ett bra redskap. 

Däremot vill hon få mer stöd och hjälp för att underlätta arbetet med lärplattorna.   

Min bild har inte förändrats, jag tycker att det är tungrott, jag skulle egentligen vilja, om man tänker på 

appar till exempel, så är det framförallt att man måste söka själv väldigt mycket. Inget fel i det men då 

hamnar man, jag skulle vilja ha mer tips från sådana som är kunniga men sen får det komma var som 

helst ifrån bara från de som har lite idéer.
135

   

I F-klassen är det svårt för eleverna att ha lärplattan för sig själv och arbeta helt självständigt. 

Mestadels har Anita haft undervisning på tavlan med hela klassen via lärplattan. Apparna som fanns 

från de lånade lärplattorna har hon tagit med sig till sin egen lärplatta och vet att de är bra. De 

tidigare lärplattorna har de lånat från språkpedagogiskt centrum som finns i biblioteket. Dem vill 

hon kunna ha på alla lärplattor så småningom.   

7.5 Resultatsammanfattning 

En sammanfattning av resultatet är att de intervjuade lärarna tycker att lärplattorna är ett positivt 

verktyg för eleverna. De menar att man kan använda lärplattorna till väldigt mycket i 

undervisningen, det finns stora möjligheter att utveckla arbetet med lärplattorna. Vid båda tillfällena 

jag har intervjuat lärarna säger de att eleverna tycker det är roligt och spännande med lärplattorna. 

De använder dem gärna i undervisningen och är väldigt motiverade till dem. 
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De nackdelar som samtliga intervjuade lärare påpekar är att det saknas tid till att sätta sig in i 

användandet med lärplattor. De behöver mer tid och mer stöd för att kunna utveckla arbetet med 

lärplattorna. De upplever att eleverna vill arbeta mer med lärplattorna och att de själva väldigt gärna 

vill det också. Det som lärarna även upplever som en nackdel är att tekniken inte fungerar som den 

ska och att undervisningen med lärplattorna distraheras på grund av tekniken och lektionerna måste 

snabbt planeras om.    
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8 Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras resultatet och jämförs med den tidigare forskningen. En djupare diskussion 

kring ämnesområdet kommer att utföras med utgång från tabellen nedan och som avslutas med en 

slutsats samt förslag på vidare forskning. 

8.1 Tillfälle 1 och tillfälle 2  

Vid tillfälle 1 var både lärare och elever positiva till surfplattan. Lärarna ville implementera 

surfplattan i undervisningen och börja använda den på direkten. De hade planer på hur de ville 

utveckla användandet av surfplattan den kommande tiden. De såg tydligt att surfplattan var något 

som intresserade eleverna och motiverade dem. De såg även att surfplattan var ett bra komplement 

till den traditionella undervisningen och att det finns många möjligheter att använda den i 

undervisningen. Vid intervjuerna vid tillfälle 1 berättade lärarna om deras användande av 

surfplattorna. Det skiljde sig en del mellan F-klass och år 1-4. F-klassen arbetade med surfplattorna 

tillsammans med läraren samt ett samarbete med år 3. Eleverna hade än så länge inte arbetat 

självständigt med surfplattorna ännu. År 1-4 använde sig mer av surfplattorna, enskilt samt i par. De 

snappade snabbt upp hur man använder dem.   

Vid tillfälle 2 menade lärarna att de ville använda surfplattan i undervisningen och att eleverna mer 

än gärna använder sig av dem. När jag ställde frågan om hur de har utvecklat användandet med 

surfplattan sedan tillfälle 1 sa lärarna att det har stannat upp och att det inte har hänt särskilt mycket. 

Efter några följdfrågor började lärarna berätta och vi kom fram till att det har hänt mycket ändå. Att 

jag använde mig av en semistrukturerad intervju hade jag fördel av i detta läge. Lärarna har hittat 

andra sätt att arbeta med surflattan än med appar som kostar pengar och när tekniken strular. De har 

bland annat använt sig av kameran på surfplattan och använt surfplattan som en sökmotor. Det har 

gjort att de har kunnat använda dem i undervisningen som ett hjälpmedel för eleverna.  

8.2 Användning samt syfte med surfplattan 

Diskussionen kring surfplattor har enligt litteraturen nu skett i några år. Det märks tydligt att det är 

ett aktuellt ämne i skolan både enligt litteraturen och enligt lärarna. Enligt Hellström har satsningar 

samt ändringar gjorts i kursplanen för att digitala medier ska användas mer i skolan.
136

 Flera nya 

böcker har producerats sedan jag gjorde examensarbete 1 för ett år sedan. Även kommunen är med i 

satsningen och vill nå ut till varje skola och elev med surfplattor. De har under detta skolår satsat på 

att ge ut surfplattor till alla skolor i kommunen menar de intervjuade lärarna. De och lärarna vill 

följa den tekniska utvecklingen som sker. 
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Jag har gjort undersökningen under 7 veckor vilket inte är speciellt lång tid. Jag har dock sett att en 

förändring har skett under den tiden. Jag hade däremot hoppats på att en större utveckling av 

användandet av surfplattor hade skett men olika hinder har uppstått längst vägen för de intervjuade 

lärarna och skolan. Surfplattan har vid tillfälle 1, precis kommit till skolan och lärarna är nya på 

området. Vid tillfälle 2 har en förändring skett men lärarna har begränsats bl.a. har inte Giftcard 

kommit till skolan.
137

  

Då intervjuer har gjorts vid tillfälle 1 och 2 har lärarna berättat om användandet av surfplattan och 

att den används till viss del. De känner sig begränsade med användandet på grund av de 

omständigheter som har uppstått med surfplattan. De önskar att de kan använda den mer än vad de 

har gjort. En av anledningarna till att användandet av surfplattorna har stannat av är för att ”Gift 

card” inte har kommit till skolan. De kan inte köpa appar till elevernas surfplattor utan för tillfället 

använder de sig av gratis appar eller av lärarnas surfplattor som eleverna får låna. Lärarna ser dock 

positivt på saken och att användandet kan öka till nästa termin då detta har implementerats.  

8.3 Styrkor och svagheter med surfplattan   

Tabell: Styrkor och svagheter med surfplattan 

 

 

 

 

 

 

Vid båda tillfällena påpekar lärarna att eleverna är mycket positiva till surfplattorna och de tycker 

dem är roliga och spännande. De vill använda dem ofta i undervisningen. Lärarna ser att surfplattan 

är ett hjälpmedel till eleverna vilket även Hellström menar att det är en fördel med digitala medier i 

undervisningen då både datorn och surfplattan är ett hjälpmedel för eleverna.
138

 Lärarna säger att 

eleverna motiveras mycket och får direkt feedback vid användandet av surfplattor. Det visar en 

rapport från Skolverket att lärare upplever att de digitala medierna ger en god motivation till 
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eleverna.
139 

Även Pålsson menar att de digitala medierna ger en god motivation för eleverna att lära 

sig. Näslundh styrker detta och menar att digitala medier är ett bra att använda i skolans 

undervisning för att de ger direkt feedback.
140

 Vid bl.a. spel får eleverna en direkt feedback och de 

blir motiverade till att uppnå spelets mål.
141

 Lärarna behöver inte kontrollera allt som eleverna gör 

på surfplattan utan de litar på dem och deras användande. Eleverna får en mer varierad undervisning 

när surfplattorna är nära till hands och de är smidiga att använda vilket även Pålsson menar att 

matematikundervisningen blir mer varierad med hjälp av de digitala medierna.
142

  

De digitala medierna är ett bra komplement till den traditionella undervisningen enligt resultatet. 

När eleverna använder sig av digitala meder är de mer aktiva och informationsutbytet sker 

snabbare. Eleverna får en virtuell miljö som anknyts till vardagen.
 143

 Olive menar att eleverna 

använder sig av de digitala medierna även i hemmet. De stannar inte i klassrummet på samma sätt 

som traditionell undervisning.
144

 Det menar även lärarna att eleverna har goda kunskaper om 

surfplattorna och att de använder sig av dem i hemmet. Statens medieråd gick ut 2013 med att 99 % 

av barnen i åldrarna 9-12 har tillgång till dator samt 48 % av har tillgång till surfplatta.
145

 

En lärare som jag intervjuade menade även att det är bra för den hållbara utvecklingen att 

surfplattorna finns ute på skolorna. Det behöver inte kopieras lika mycket papper till eleverna utan 

istället finns surfplattorna tillgängliga.     

Det lärarna beskriver som svagheter vid båda tillfällena är att tekniken ”strular”. De vill ha mer 

support till surfplattorna och tekniken som medföljer detta. De planerar en lektion utefter surfplattan 

men det är inte alltid som tekniken fungerar som den ska och deras planering och undervisning 

påverkas av det. En rapport från Skolverket menar att många lärare upplever att det finns brister i 

IT-supporten men de ser ett samband med att lärare som är bra på teknik inte upplever att det är lika 

mycket brister.
146

 Många lärare har inte fötts in i den digitala världen menar Olsson. Olsson menar 

även att lärarna måste fylla på med kunskaper om digitala medier för att möta barnen där de 

befinner sig.
147
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Lärarna menar även att tiden för att sätta sig in i surfplattorna är bristfällig. De känner att tiden inte 

finns för att leta efter appar och planera lektioner med surfplattorna som användningsområde. De 

vill ha mer stöttning och tips från kunniga personer. Det är viktigt att lärarna får stöttning och 

support till detta. Olive menar att det finns för lite kontroll på appar och att det finns dem som lär ut 

matematik på fel sätt. Detta anser han kan skada elevernas inlärning i matematiken om de lär sig 

fel.
148

  

8.3 Slutsatser och vidare forskning  

I framtiden anses surfplattor enligt NE vara ett redskap som kan förändra framställningen och 

konsumtionen av massmedier. Appar anses vara en möjlighet att via nätet kunna ta betalt för 

specialprodukter såsom tidningar. Redan nu har flera mediehus utvecklat appar och specialutgåvor 

av sina tidsskrifter och tidningar för surfplattor dock endast för iPad.
149

   

Surfplattor kommer att utvecklas ännu mer och få en ännu mer betydande roll i skolan, både för 

lärare och för elever. Enligt lärarna saknas det tid men får de mer tid och att tekniken fungerar 

menar de att de kommer använda sig mer av surfplattan i undervisningen. Dock får man akta sig för 

att surfplattan inte tar överhand över böcker och annat i undervisningen.    

Den tekniska utvecklingen går fort framåt och många lärare är nyfikna på vad den har att erbjuda i 

matematikundervisningen. Tiden att få kunskap om de digitala mediernas användningsområde är 

otillräcklig för lärarna vilket är ett problem. Samtidigt kan det gynna elevernas motivation och 

stödja lärande i matematik. De digitala medierna är dagens och morgondagens verktyg. 

I en vidare forskning skulle det vara intressant att se en fördjupad studie om surfplattans 

användning i undervisningen generellt. Påverkar det elevernas resultat i skolan och på vilket sätt ska 

man använda dem för att få det bästa resultatet hos eleverna?  

Det skulle även vara intressant att se en jämförelse mellan skolor som endast använder sig av 

surfplattor i skolan och skolor som inte använder det i undervisningen. Hur är elevernas motivation 

och skiljer elevernas resultat i skolan?   
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Bilaga 1 

Intervjufrågor, tillfälle 1 

- Bakgrund: kön, ålder, år yrkesaktiv, ämneskombination 

- I vilket syfte använder du surfplattan i undervisningen? 

 Motivet bakom, varför använder du surfplattan? 

 Syfte och intention med att använda surfplattan? 

- Hur använder du surfplattan i undervisningen? I alla ämnen men speciellt i 

matematikundervisningen. 

- Vad ser du för styrkor med surfplattan i matematikundervisningen?  

- Finns det några svagheter med användning av surfplattan? 

- Hur har du implementerat surfplattorna i undervisningen? Matematikundervisningen först 

och främst. (sedan i början på mars) 

- Hur ser du på användningen av surfplattor i undervisningen nu när ni har använt dem någon 

månad i klassen.  

- Tror du att det har påverkat/kommer att påverka din undervisning på något sätt? I så fall 

hur?  

  



   

 

 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor, tillfälle 2  

- I vilket syfte använder du surfplattan i undervisningen? 

 Motivet bakom, varför använder du surfplattan? 

 Syfte och intention med att använda surfplattan? 

- Hur använder du surfplattan i undervisningen? I alla ämnen men speciellt i 

matematikundervisningen. 

- Vad ser du för styrkor med surfplattan i matematikundervisningen?  

- Finns det några svagheter med användning av surfplattan? 

- Hur har du implementerat surfplattorna i undervisningen? Matematikundervisningen först 

och främst. (sedan i början på mars) 

- Hur ser du på användningen av surfplattor i undervisningen nu när ni har använt dem i 1,5 

månader i klassen?  

- Tror du att det har påverkat/kommer att påverka din undervisning på något sätt? I så fall 

hur?  

 

 


