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Syftet med denna fallstudie är att se om användningen av surfplatta kan underlätta inlärningen 

av språket genom att elever på ett lekfullt sätt får arbeta med språket med hjälp av tekniken. 

Hur påverkar användandet av surfplattan elevernas intresse för ämnet engelska? Jag har 

genomfört studien med observationer och intervjuer på en kommunal F–5-skola i en 

mellanstor stad under en fyraveckorsperiod. Resultatet visar att barnen upplever 

användningen av surfplattan roligare än vanlig traditionell undervisning. Jag har sett att 

eleverna blivit mer aktiva vid användandet och glädjen över att få använda surfplattan är stor 

hos flertalet elever. I stort sett samtliga 19 intervjuade elever upplever själva att deras 

inlärning ökat och att deras ordförråd blivit större. Pedagogen upplever att eleverna tar större 

ansvar för sitt lärande och att de efter en tids användning blivit säkrare och lugnare i sin 

användning av surfplatta under engelskundervisningen.  
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1 Inledning 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) skriver i It i lärandet - för att nå målen (2011) 

att dagens samhälle är ett digitalt informationssamhälle och detta gör avtryck i allas våra liv. 

Vi möter it hela tiden i olika former, när vi betalar våra räkningar, handlar vår mat, när vi 

bokar våra nöjen och köper biljetter. Det är inga konstigheter för våra barn som växer upp i 

detta och de använder tekniken dagligen hemma i form av datorer, surfplattor och 

mobiltelefoner. Det är viktigt att skolan följer med i denna utveckling och drar nytta av 

möjligheten att utnyttja tekniken i skolarbetet. Om dessa verktyg används som ett naturligt 

och flexibelt verktyg gynnar det lärandet och förbättrar skolresultaten. Digital kompetens är 

en nödvändighet, och för många elever blir det nyckeln till ett framgångsrikt lärande enligt 

SPSM, och detta nämns även i olika ämnens kursplaner. Tillgängliga it-verktyg är nödvändiga 

för alla elever men kanske särskilt för de elever i behov av särskilt stöd då lärmiljön kan 

anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar. Då skolan erbjuder olika verktyg i 

lärandet blir undervisningen tillgänglig för alla och denna tillgänglighet kan vara avgörande 

för måluppfyllelse (SPSM 2012:9).  

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11 2011:9) står det 

att skolans uppdrag är att förbereda eleven för att leva och verka i samhället. Elever ska kunna 

orientera sig i vår komplexa verklighet och kunna sålla kritiskt i all den information som 

översköljer dem i samhället idag. Den snabba förändringstakten kräver att elever har förmåga 

att kritiskt granska fakta och förhållanden samt inse konsekvenser av de olika valen som görs. 

Sätten att tillägna sig kunskap och metoder att använda den nya kunskapen blir då viktig. 

Enligt läroplanen (Lgr11 2011:10) ska elevens harmoniska utveckling främjas genom en 

balanserad och varierad sammansättning av arbetsformer och innehåll och eleven ska kunna 

nyttja modern teknik i sitt kunskapssökande, i sin kommunikation och i sitt lärande.  

Utifrån detta har mitt intresse för it utvecklats. Nyfikenheten kring frågan huruvida 

tekniken kan underlätta arbetet i skolan gjorde att jag valde att göra denna fallstudie. Det kom 

till min kännedom att en kommunal F–5-skola skulle börja använda surfplattor i sin 

engelskundervisning och jag blev nyfiken på om denna användning skulle ge eleverna större 

lust och högre motivation till att lära. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka om användningen av surfplattor kan öka motivationen 

hos elever. Skapar användandet aktivare elever och blir de mer motiverade om de på ett 

lustfyllt sätt får närma sig språket med hjälp av tekniken?  

 

Jag kommer att utgå från följande frågeställningar: 

 Varför började man använda surfplatta på skolan, vad var syftet med det? 

 Hur påverkar användandet av surfplattor elevernas vilja och motivation till 

engelskundervisning? 

 Hur upplever eleverna att deras kunskaper i engelska har utvecklats? 

 Hur upplever läraren att elevernas engelskkunskaper har utvecklats? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Jag kommer att först beskriva lite kort vad en surfplatta är och hur den fungerar. Sedan 

kommer jag att gå in på den forskning som finns och då främst runt datorn då det inte har 

bedrivits mycket forskning på själva surfplattan. I metodkapitlet kommer jag att redovisa hur 

jag genomfört mina undersökningar. Här kommer jag också ge en kort beskrivning av vilket 

material som eleverna använder sig av och förklara lite om förberedelserna inför 

användningen av surfplattan. I resultatdelen kommer jag redovisa resultaten av intervjuer och 

observationer. Jag kommer även att beskriva en” vanlig engelsklektion” och hur den är 

upplagd samt beskriva en engelsklektion med surfplatta. Under diskussionsdelen kommer jag 

att analysera och diskutera de resultat jag fått och besvara frågeställningarna samt knyta an till 

litteratur och styrdokument. 

 

1.3 Begreppsförklaringar 

Vad är en surfplatta?  

Surfplattan har flera olika benämningar, lite beroende på vem som är tillverkaren. Surfplatta, 

platta, pekskärm och iPad är några av namnen som förekommer på denna typ av tekniskt 

hjälpmedel.  

Som Peter Jensen (2011:11) skriver säger tillverkaren av Apples iPad att det är ett mellanting 

mellan en bärbar dator och en smartphone (mobiltelefon). Det är en ”platta” med en 
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tryckkänslig skärm där man använder pekfingret som verktyg för att starta och använda olika 

program eller appar som de också kallas. Den är mindre och tar inte lika mycket plats som en 

bärbar dator men fungerar ungefär som en sådan. Det är ett mobilt redskap för att kunna söka 

information på internet, läsa och skriva e-post, läsa e-böcker och tidningar, lyssna på musik, 

fotografera och spela spel (Jensen 2011).  

 

Vad är en app? 

Ordet app är en förkortning av applikation och betyder tillämpning. Man skulle kunna säga att 

det är ett program för surfplattor. Det är en form av dataprogram som används för en viss 

tillämpning i ett praktiskt arbete på en surfplatta eller i en smartphone (Nationalencyklopedin 

2011). På Wikipedia (2012) kan man läsa att:   

app är ett litet tillämpningsprogram som användaren själv enkelt kan installera, aktivera eller 

tillåta. Det kan exempelvis vara en mobil app för mobila enheter som användaren kan ladda ned 

från nätet.  

 

Det går kanske att likna appen vid skrivbordsikonerna som finns på datorn, det är en typ av 

genväg till ett program och när man klickar på den öppnas programmet antingen på 

surfplattan (om det är nedladdat på den) eller online på internet. 
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2 Bakgrund 

Vi har alla gått i skolan och fått med oss olika känslor och värderingar från denna tid skriver 

Stig Roland Rask (2006:8–10). Han fortsätter med att förklara att allt vi har varit med om i 

skolan påverkar våra värderingar och vårt val av hur vi ställer oss inför skolans varande och 

verksamhet. Dessa normer och värderingar speglar sedan våra barn och följer dem under 

deras tid i skolan. Vad är det som får oss att reagera på det sätt vi gör, vad är det som påverkar 

oss och får oss att agera som vi gör? Varför har människor så många olika åsikter om skolan 

och dess verksamheter? Dessa frågor väcker en massa tankar och funderingar och detta 

diskuterar Rask i sin bok. Han menar att det är svårt att bryta våra mönster och vårt beteende 

men att det behövs i dagens föränderliga samhälle, speciellt om vi ska kunna hänga med i 

utvecklingen. Vi kan inte fortsätta som vi alltid har gjort utan måste följa med i utvecklingen 

för att möta de behov som eleverna har och de krav som samhället ställer på medborgarna. 

Enligt Rask (2006:9–10) måste vi hänga med i tidens gång för att främja vår utveckling. Han 

menar att pedagogen måste ha vetskap om den teknik som dagens ungdomar redan använder 

sig av utanför skolan. Rask säger att vi måste utvecklas för ”den skola som strävar efter att 

möta och förstå sina elever kommer vara i fas med sin samtid – och mer beredd att möta sin 

framtid” (Rask 2006:10). Författaren hävdar att vi måste hela tiden följa med och utvecklas, 

lära nytt och aldrig stå still för att kunna gå mot en hållbar framtid för det kräver nya 

kunskaper och nya sätt att lära och tänka. Rask säger också att vi måste lära nytt eftersom 

samhället är föränderligt och att det hela tiden dyker upp nya uppfinningar och tekniska 

artefakter som kräver en annan inlärning än den gamla traditionella katederundervisning som 

förekommit och fortfarande förekommer i skolan med tryckta läromedel (Rask 2006:27). 

Enligt Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001:8–12) är datorn en av artefakterna 

som öppnar upp och släpper in hela vår värld i klassrummet. Internet med all dess information 

och alla de olika länkar som finns för oss vidare och vi blir mer globala och öppna mot 

omvärlden när vi använder internet. Det är inte bara mängden av information som ökar utan 

också sättet att presentera denna information på förändras genom att man kan bygga upp 

virtuella världar där elever får interagera med både ljud, bild och animationer. Alexandersson 

m.fl. (2001:23) menar att detta skapar nya läromedel med helt andra pedagogiska 

förutsättningar än tidigare. De tryckta läromedlen uppdateras inte heller i samma utsträckning 

som den information som finns på internet och detta gör att den virtuella informationen alltid 

blir den senaste som finns att tillgå. Nackdelen är att det blir enorma mängder av information 

som lämnar intryck och måste sållas och det kräver en särskild kunskap hos eleverna att 
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kritiskt kunna granska och plocka ut den information som krävs och även ha kunskapen att 

känna till vilka källor som är tillförlitliga källor. Detta går att läsa i läroplanen:  

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom 

förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som 

utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en 

komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och 

metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna 

utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 

alternativ (Lgr11 2011:9). 

 

Därför är det viktigt menar Alexandersson m.fl. (2001:12–16) att lyfta in de tekniska 

artefakterna tidigt i utbildningen och lära eleverna att använda dem på rätt sätt och ge dem 

den kunskap de behöver för att kunna sålla och söka den information som de behöver just då. 

Samtidigt är det inte renodlat positivt med det stora informationsflödet som 

internetanvändningen innebär. Alla intryck vi utsätts för påverkar på ett eller annat sätt och då 

är det ännu viktigare att elever tränas i att sålla information, kritiskt granska den samt kunna 

granska källor kritiskt. Blir verksamheten bättre med hjälp av datorer? Författarna anser att 

det blir större variation i undervisningen och vissa moment kanske blir lättare att utföra på 

dator än för hand. Det blir även enklare att söka information snabbt och enkelt, men då är det 

också viktigt, menar författarna, att pedagogerna hänger med i utvecklingen så de kan vägleda 

eleverna. Det handlar inte bara om inrikta sig på tekniken och kunskap om hur den ska 

användas utan de pedagogiska frågorna är viktiga vid användandet. Det som är positivt, 

hävdar författarna, är att barnens samarbete ökar och engagemanget hos eleverna är större när 

de använder dator i skolan. 

De positiva effekterna av att samarbeta två och två vid datorn nämner även Arne 

Trageton (2005:42, 62, 103). Genom att samarbeta och samtala löser eleverna olika problem 

tillsammans, deras språk blir rikare då de hjälper varandra stava och förstå nya ord. Eleverna 

lär sig tidigt att förhandla med varandra och gemensamt bygger de upp berättelser och löser 

problem som de möter. Tragetons forskning bygger främst på att elever ska lära sig läsa 

genom att skriva med hjälp av datorn. Han menar att skrivandet tar mycket energi i början av 

skoltiden för eleverna då det kan vara besvärligt att forma bokstäver med en penna men om 

eleverna får använda sig av dator tidigt kommer de förbi det problemet. Han fortsätter med att 

förklara att det är enklare att trycka på en tangent än att forma en bokstav med en penna och 

med datorns hjälp flyter läsinlärningen på snabbare då eleverna kan fokusera på texten på ett 

annat sätt än att behöva skriva den för hand. På detta vis, hävdar Trageton, ökar motivationen 
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och lusten att lära blir större. Genom de olika förhandlingar som eleverna gör tillsammans vid 

datorn förbereds de och lär sig bli goda samarbetspartners inför framtiden (Trageton 2005:40–

41). 

Howard Gardner (1998:229–252) ställer frågan om tekniska hjälpmedel förbättrar 

elevernas prestationer i skolan och om användningen av tekniken leder till större förståelse 

och djupare inlärning. Han anser att en välutbildad och kunnig pedagog är att föredra framför 

de tekniska hjälpmedlen men att det krävs en balans mellan båda för att uppnå det bästa 

resultatet. Han menar att elever är benägna att vilja använda sig av tekniken och detta skapar 

motivation hos dem men användningen leder också till en mängd frågor som kräver en god 

pedagog som kan lotsa eleven vidare förbi dessa hinder. Gardner menar att vi ska använda oss 

av tekniken då det är något som finns i de flesta hem och som elever använder dagligen 

utanför skolan. Gardner påstår att en av de viktigaste uppgifterna för pedagoger är att få 

elevers uppmärksamhet så lärande kan ske på ett lustfyllt sätt. Tekniken skapar möjligheter att 

fördjupa kunskapen genom att simulera olika miljöer där man kan manipulera händelser för 

att uppnå önskade mål och även erbjuda variation i lärandet för att tillfredsställa allas behov 

och förutsättningar. Han skriver: ”Goda lärare, goda material och den rätta pedagogiska 

atmosfären kan göra stor skillnad.” (Gardner 1998:252).  

Christer Stensmo (2008:42) skriver om vikten av motivation, hur den inre motivationen 

driver en människa framåt för att tillfredsställa de behov som varje människa bär inom sig. 

Han menar att alla människor drivs av ett behov att finna lust och komma så långt bort som 

möjligt från det som varje individ finner tråkigt, alla strävar mot ett så meningsfullt liv som 

möjligt. Motivationen är en viktig ingrediens i elevers lärande och Rask (2006:37) hävdar att 

då dagens ungdomar är uppvuxna med tekniken och finner den självklar behövs den i 

undervisningen dels för att skapa variation, dels för att kvarhålla elevers motivation att lära. 

Elever använder tekniken dagligen och därför måste den få en större plats i undervisningen, 

hävdar Rask, annars kommer elevers motivation och vilja att lära att minska. 

Idag förväntas inte läroboken vara det enda material som elever ska använda sig och 

lära av enligt Staffan Selander och Gunther Kress (2010:59–64). Många av dagens förlag 

utvecklar även en massa nätsidor för att komplettera läromedel med ytterligare information 

och arbetsuppgifter. En fördel, anser författarna, med ett tryckt läromedel är att det lättare går 

att stryka under i texten vid bearbetning men idag ligger inte de digitala medierna långt efter. 

Det är enkelt att använda surfplattan för att läsa böcker på. De är lätta att bläddra i och det går 

att lagra mängder av olika böcker på en surfplatta och på så vis går det att bära med sig många 

böcker samtidigt utan att behöva ”bära tungt”. Selander och Kress (2010:59–64) tror att det i 
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framtidens skola inte behövs en massa läroböcker. En surfplatta där allt material och alla 

läromedel finns nedladdade kommer bli ett smidigt verktyg. Denna utveckling kommer 

troligen också förändra synen på skolan och synen på lärande då elever inte bara är 

konsumenter av informationen utan också producenter menar Selander och Kress (2010:59–

64). De fortsätter med att förklara att synen på kunskap antagligen också kommer att 

förändras. Kravet på eleven och synen på lärandet kommer i framtiden att förändras från att 

tidigare baseras på minnesträning och utantillinlärning till att elever ska kunna granska 

informationsflödet kritiskt, bearbeta det samt producera ny information som är relevant. 

Författarna anser att en nackdel är att för mycket information kan hindra arbetsgången då 

elever kan fastna i det stora informationsflödet som finns och att de inte har möjlighet eller 

kunskap att sålla det som behövs för att nå det uppsatta målet. Elever kan frestas att ”klippa 

och klistra” och plagiera istället för att bearbeta informationen rätt och komma fram till egna 

slutsatser och resultat. Det finns dock studier som visar att människan inte kan hindra att den 

framtida digitala lärmiljön är på ingång i skolans värld. Surfplattan ger en större flexibilitet 

och en större pedagogisk vinst än vad tidigare läromedel i bokform gett.  

Lärarrollen ifrågasätts, hävdar författarna, då den digitala världen tar med eleven ut ur 

klassrummet och ut i världen. De menar att läraren har tappat lite av den kontroll som ägts 

över rummet, tiden och innehållet vilket kräver en annan typ av lärare. Selander & Kress 

(2010) fortsätter med att säga att eleverna idag är mer medansvariga när det gäller det egna 

lärandet i och med att lärandet blir mindre beroende av tryckta läromedel och det fysiska 

rummet. Den digitala miljön vidgar möjligheterna för informationssökning men kan även 

upplevas stressande då det finns mycket information som behöver sållas och tas ställning till. 

De anser att målet med sökandet härmed är viktigt, en insikt i vad det är som söks behövs så 

att inte någon ”går vilse” i den virtuella världen (Selander & Kress 2010:59–64).  

Enligt Skolverkets rapport (1999:9–12) förändrar användandet av dator och it i skolan 

undervisningen och förbättrar situationen för elever. Det blir enklare att skriva med hjälp av 

ordbehandlingsprogram, kommunikationen ökar och stora mängder information transporteras 

enkelt, smidigt och billigt. Det är lätt att dela och ta del av den information som finns. I 

rapporten går det att läsa om hur viktig lärarens pedagogiska grundsyn är och hur synen på 

elevers lärande sedan påverkar hur informationstekniken används i undervisningen. I de flesta 

klassrum finns det idag datorer, enligt Skolverket (1999), som används flitigt av eleverna för 

att till exempel söka information om kända författares liv och leverne i både text och bild. 

Med hjälp av dator och ett presentationsprogram går det sedan att göra en snygg 

redovisning/rapport som sedan kan presenteras för andra på ett överskådligt sätt via en 
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projektor kopplad till datorn. Även läraren har stor nytta av datorn vid genomgångar av olika 

ämnen då det är lätt att göra snygga presentationer som tilltalar eleverna med både text, ljud, 

bild och animationer. Nackdelen med användningen av informationstekniken är, enligt 

rapporten, det stora informationsflödet som ska sållas och det är viktigt att lära att skilja 

mellan information och kunskap. Denna nackdel att finna information som är relevant och 

innehåller en bra kvalitet gör att många skolor väljer att inte låta sig kopplas upp mot nätet. 

Framför allt får inte eleverna börja använda internet förrän de uppnått en viss ålder enligt 

Skolverkets rapport (1999) men de flesta skolor försöker lösa detta på bästa sätt genom att 

ställa upp regler för hur sökandet ska ske och genom att diskutera etik och moral. 

Enligt Skolverket (1999:14) finns det en uppsjö av olika övningsprogram där elever får 

mängdträning till datorn och detta underlättar på många sätt. Övningar som tidigare gjordes 

med papper, penna eller i övningsböcker som sedan skulle rättas och gav läraren ett merarbete 

kan nu klaras av genom att använda datorn. Skolverket (1999) menar att vid denna 

mängdträning får eleverna omedelbar återkoppling till det de arbetar med och då många av 

dessa mängdträningsprogram är utformade som spel där det krävs att utföra uppgifterna rätt 

för att komma vidare blir lärandet även roligt och det motiverar eleverna att lösa 

uppgifterna/problemen. En annan fördel med denna mängdträning är, enligt Skolverket 

(1999), att den sker utifrån elevernas egna förkunskaper samt att lärandet sker i deras egen 

takt.  

Enligt Alexandersson m.fl (2001:26–26) handlar allt om att barnen upplever att 

användningen av dataprogram är roligare än vanlig traditionell undervisning. Författarna 

säger att detta genererar större inlärning då eleverna orkar använda programmen längre och är 

aktiva och engagerade längre då det mer uppfattas som att leka istället för undervisning i 

lärobok eller vid lärarledd genomgång. Alexandersson m.fl. (2001:45–53) menar att de olika 

programmen lockar barnen till att utforska, uppleva, leka, kontrollera och de upplever 

tillsammans med programmen och en aktivitet övergår oftast i en ny aktivitet. Barnen är 

mycket aktiva vid datorn och olika situationer kräver olika tekniker vilket tränar barnen i att 

läsa av situationer och lösa olika problem, att snabbt hitta olika strategier oavsett vilken typ av 

program som används. Författarna menar att genom detta lär sig barnen vilka mönster som ger 

resultat, i alla fall i den virtuella världen men det behöver tyvärr inte betyda att de tar till sig 

den pedagogiska grundtanken som ligger bakom programmet. Bara för att de använder sig av 

olika program behöver det inte betyda att de lär något eller att de använder de strategier som 

var tänkta för att lösa problemen i spelet utan det kan till och med vara så att barnen medvetet 

gör fel då det kan skapa roliga animationer och läten i spelet. Författarna hävdar att om 
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programmet skulle vara för svårt för barnet att komma underfund med övergår utforskandet 

till lek. Det sker även om programmet inte utmanar barnet vidare när det har knäckt strategin 

för att lösa problemet i spelet. Barnet hittar då egna vägar till vidare utmaning genom att 

utforska vad som händer när de gör ”fel”. Författarna fortsätter med att förklara att det på 

många skolor idag är en begränsad tillgång till datorer vilket gör att när datorer ska användas 

planeras det noggrant in och oavsett om barnet då redan har gjort övningen sitter han eller hon 

kvar, för man vill ju använda datortiden maximalt när man får tillgång till den (Alexandersson 

m.fl 2001:45–53). 

Det finns olika strategier som barn använder sig av när de arbetar vid datorn 

(Alexandersson m.fl. 2001:66–68, 114–115). Många gånger frågar de en kompis när de får 

problem alternativt ber pedagogen om hjälp. En del löser uppgifterna genom att prova sig 

fram och författarna menar att dessa elever som vågar prova sig fram har kommit längre i sin 

läs- och skrivutveckling. Enligt författarna gissar somliga barn sig fram, speciellt när de 

arbetar med de pedagogiska programmen där alla möjliga kombinationer utforskas för att nå 

lösning. Om barnen inte förstår meningen med programmet eller om de inte lyckas lösa 

strategin med uppgiften går de oftast vidare till en ny övning alternativt går tillbaka och kör 

om ett program som de redan löst. Alexandersson m.fl. menar att när barnen använder sig av 

program som har en viss struktur för att lösa uppgiften löser de oftast problemen på enklaste 

sättet. Det blir en form av kodavläsning där de letar efter den enklaste vägen för att nå målet i 

spelet. Alexandersson m.fl. anser att det inte är säkert att barnen förstår det huvudsakliga 

syftet med att använda sig av de olika programmen, att användningen sker i ett lärande syfte 

med ett pedagogiskt mål utan de löser uppgiften genom att läsa av hur programmet är 

uppbyggt och genom detta tar de inte till sig innehållet på det sätt som det var tänkt. 

Författarna hävdar att då elever använder programmen och är aktiva under processen sker ett 

lärande och detta lärande blir då individuellt och anpassat efter varje elevs förutsättningar och 

kunskaper. Det är pedagogen som styr menar Alexandersson m.fl. (2001:114–115) då det är 

han eller hon som väljer ut materialet som används och vilka hjälpmedel som ska brukas. 

Barnens lärande är beroende av dessa val. Enligt författarna uppfattas datoranvändningen av 

många pedagoger som positiv då elevers inre motivation styr lärandet. De flesta elever gillar 

att använda sig av tekniken, och detta ger större variation i utbildningen och denna 

uppfattning delas av både skeptiker och förespråkare av it i skolan. Många anser att datorn är 

ett bra hjälpmedel där eleven oavsett styrka eller svaghet själva väljer nivå utifrån kunskap, 

säger Alexandersson m.fl. 
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3 Metod och material 

Här kommer jag att beskriva på vilket sätt jag har nått mina resultat, vilka typer av metoder 

jag har använt mig av vid insamlingen av materialet. Jag kommer även motivera mitt urval, 

förklara vilka hjälpmedel som använts och de etiska överväganden jag har gjort.  

 

3.1 Metod och material 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod med observationer och intervjuer i denna 

fallstudie av engelskundervisningen i två klasser i årskurs 4 i en kommunal F–5-skola i en 

mellanstor stad i Mellansverige. Syftet med observationerna är att få möjlighet att se om 

eleverna blir aktivare när de får använda sig av en surfplatta. Intervjuerna har gjorts för att nå 

elevernas perspektiv över den självupplevda inlärningen, höra lärarens bedömning av 

elevernas utveckling i engelska samt få reda på syftet bakom surfplattans användning. Enligt 

Stukát (2005:49) är observationer lämpligast när ”man vill ta reda på vad människor faktiskt 

gör, inte bara vad de säger att de gör”. Genom att jag gjorde observationer fick jag se hur 

eleverna använde sig av surfplattan. Under mina observationer har jag använt mig av 

loggbok/dagbok där jag har skrivit ner det jag har sett och även mina reflektioner över det 

som hänt under de fyra veckor som jag har varit ute och observerat. Observationerna har skett 

under båda klassernas engelskundervisning och i deras respektive klassrum. Dessa rum är 

möblerade lite olika. I klass 1:s rum sitter eleverna två och två samt tre och tre i bänkar vända 

mot tavlan, i klass 2:s rum sitter eleverna i u-formation. Pedagogen undervisar båda klasserna 

i engelska och därför har jag observerat och intervjuat elever i båda klasserna. Jag valde att 

använda mig av ostrukturerade observationer där jag studerade hur eleverna arbetade med 

surfplattorna och skrev ner dessa studier i min dagbok/loggbok då det enligt Stukát (2005:32) 

är ett bra sätt att få fram resultat där materialet bearbetas ur många olika aspekter. Jag fick en 

förfrågan från pedagogen om att observera en särskild elev för att på så vis kunna se elevens 

aktivitetsgrad under engelsklektionen. Jag bestämde mig för att göra en tidsobservation enligt 

Bjørndal (2005:54–55) där jag gjorde nerslag vid olika tidpunkter (cirka 5 minuters intervall) 

och skrev ned vad eleven gjorde vid den tiden. 

Under intervjuerna har jag valt att sitta ensam med den elev jag har intervjuat i ett 

avskilt rum för att inte verksamheten runt om ska påverka resultatet av intervjun. Jag har 

huvudsakligen använt mig av öppna frågor för att kunna bygga vidare med följdfrågor 

beroende på vad eleven har svarat. Sju grundfrågor har använts (bilaga 2) till samtliga 
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intervjuade elever och beroende på de svar jag har fått har följdfrågorna sett lite olika ut. 

Diktafon användes vid intervjuerna för att jag som intervjuare skulle kunna följa med utan att 

behöva stanna upp samtalet för att hinna skriva ned det som sades. Intervjuerna har sedan 

transkriberats för att ge mig möjlighet att ordagrant kunna citera vad som sades under 

intervjuerna. Det ger en större närvaro vid intervjuerna och trots att transkribering tar tid är 

det värt besväret då det går att citera de intervjuade (Bjørndal 2007:98). 

Undervisande pedagog intervjuade jag (bilaga 2) efter att eleverna slutat för dagen för 

att få sitta i lugn och ro utan störningsmoment och detta skedde i klassrummet under vecka 12 

och sedan har jag även utfört en skriftlig intervju med pedagogen under vecka 17. Inför 

intervjun med rektorn (bilaga 2) avsattes tid för detta möte och intervjun skedde på rektors 

arbetsrum under vecka 14 då jag var på skolan enbart för att intervjua elever och rektor.  

Pedagogen har fått sex surfplattor inköpta. Dessa har hon sedan laddat ner olika 

gratisprogram på. Denna förberedelse gjordes terminen innan eleverna fick börja använda 

surfplattorna. Hon hade aldrig själv kommit i kontakt med surfplattan innan utan fick lära 

genom att göra och pröva sig fram. Pedagogen har sedan sammanställt nya ord som eleverna 

kommer i kontakt med när det kör de olika programmen som hon valt att ladda ner på 

surfplattorna. Dessa glosor testade hon eleverna på innan de fick börja använda de olika 

programmen på surfplattorna. Genom denna uppgift fick pedagogen lite vetskap om elevernas 

förkunskaper och kunde på så sätt göra en bättre bedömning efter en tids användning av 

surfplattorna. De appar som laddades ned på surfplattorna var framför allt program där både 

det visuella – genom olika bilder, det auditiva – genom att lyssna på engelsk instruktion och 

få olika saker upplästa av en berättarröst och det kinestetiska – genom att aktivt göra val och 

välja olika vägar för att komma framåt i de olika apparna, blandades om vart annat för att 

skapa variation i lärandet.  

 

3.2 Urval 

Jag har under fyra veckor (veckorna 10–13, 2012) observerat de två klasserna.  

Urvalet av skola och klass är gjort av bekvämlighetsskäl då jag känner dessa två klasser sedan 

tidigare. Under dessa fyra veckor gjorde jag observationer under samtliga engelsklektioner 

och jag förde dagbok under tiden där jag skrev ned vad jag observerade. Jag valde sedan att 

använda mig av de observationer där eleverna arbetade självständigt med surfplatta för att få 

svar på om användningen skapar mer vilja och motivation till engelskundervisningen. 
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Jag genomförde 19 intervjuer där 11 flickor och 8 pojkar intervjuades. Inför 

intervjuerna har jag slumpvis valt ut elever från båda klasserna. Den ena klassen består av 19 

elever och den andra består av 20 elever. Fördelningen mellan flickor och pojkar är jämn. 

Båda klasserna har i majoritet elever med svenska som modersmål. Intervjuerna skedde under 

pågående engelsklektion där jag hämtade elev för elev vartefter intervjuerna blev klara. Varje 

intervju var ungefär 3 minuter lång. Det föll sig så att ur klass 1 blev 7 flickor och 4 pojkar 

intervjuade och ur klass 2 blev 4 flickor och 4 pojkar intervjuade. 

 

3.3 Etiska ställningstaganden 

Innan jag gjorde mina observationer och intervjuer skickade jag ut ett missivbrev (bilaga 1) 

till vårdnadshavare där jag tydligt förklarade mitt syfte med denna fallstudie samt bad om lov 

att få observera och intervjua deras barn i mitt arbete eftersom de är minderåriga. Genom 

detta missivbrev följde jag informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. I 

missivbrevet informerade jag om att allt material som samlades in enbart skulle användas för 

forskningsändamål och kommer att förstöras efter användningen. Jag har ”döpt” eleverna 

efter ett system som gör att enbart jag som intervjuare vet vem som sagt vad och genom detta 

uppfylls konfidentialitetskravet genom att berörda personer är anonyma (Stukát 2005:131–

132). 

 

3.4 Reliabilitet och validitet 

För att uppnå god reliabilitet har jag valt att använda mig av både intervjuer och 

observationer. Vid en intervju är möjligheten stor att informanten ger det svar som den tror att 

intervjuaren söker istället för att ge det svar som stämmer för informanten. Vid 

observationerna har jag i största möjliga mån försökt att vara dold i bakgrunden för att inte 

påverka eleverna med min egen närvaro och förde under tiden anteckningar där jag försökte 

notera allt jag observerade. Genom att göra dolda observationer finns möjligheten att se och 

observera elevens handling utan att eleven agerar på det sätt som han/hon tror är rätt. Vissa 

deltagande observationer genomfördes också för att kunna ställa frågor till elever för att få 

vetskap om vilka appar som de använde och hur eleverna gjorde för att lösa uppgifterna på 

surfplattan. Nackdel är att jag har varit ensam både vid observationerna och vid intervjuerna 

och detta kan självklart påverka resultaten då ingen kan göra en värderingsfri bedömning eller 

hinna med och notera allt som sker. 



17 

 

Enligt Stukát är ostrukturerade observationer där man för anteckningar ett bra sätt att få 

fram resultat där materialet bearbetas ur många olika aspekter och är beroende av de 

förkunskaper som den som observerar har. Ibland behövs dock deltagarobservationer där 

frågor ställs för att nå kunskap om hur de observerade tänker och handlar. En nackdel är att 

det är omöjligt att hinna observera allt som sker under observationstillfällena samt att 

observatörens förkunskaper och människosyn påverkar tolkningen av observationerna när 

materialet sedan ska bearbetas. En annan nackdel är att även om den deltagande observatören 

har som målsättning att inte störa eller påverka observationerna kan frågorna ändå påverka 

och förändra de observerades beteenden (Stukát 2005:32, 51). En observation visar långt ifrån 

sanningen då allt vi ser, hör och gör påverkas av hur vi tänker vilket genererar att alla 

observationer alltid färgas på något sätt av den som observerar (Wehner-Godée 2000:19, 55). 

I och med detta blir ju ingen tolkning den andra lik. Skulle någon annan göra dessa 

observationer är det inte säkert att de tolkar resultaten lika. Det går inte att jämföra med andra 

skolor heller då detta skedde på just denna skola vid detta tillfälle och med dessa två berörda 

klasser.  
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4 Resultat 

Här kommer jag att redogöra för pedagogens upplägg, beskriva hur hon genomför sina 

lektioner både med surfplattor och utan. Jag kommer även att redogöra för de resultat som 

mina observationer och mina intervjuer har gett.  

 

4.1 En vanlig engelsklektion utan surfplatta 

Veckans första engelsklektion sker på tisdagen då hela klassen är samlad och då har eleverna 

ett litet glostest. Pedagogen skriver upp siffrorna 1–10 på tavlan och under tiden hon gör detta 

hämtar eleverna sina skrivhäften ur lådan som pedagogen ställt fram. När alla kommit till ro 

efter att ha hämtat sin skrivbok läser pedagogen upp den svenska glosan samtidigt som hon 

skriver upp den svenska glosan på tavlan. Eleverna ska då skriva den engelska översättningen 

i sin skrivbok. Efter att alla skrivit ner de tio glosorna ska eleverna formulera två meningar 

med minst två av dessa glosor innan de lämnar in skrivhäftet för rättning. När detta är klart 

går de igenom det nya kapitlet och den nya texten i textboken. Pedagogen skriver upp på 

tavlan vilken sida som eleverna ska slå upp och uppmanar dem samtidigt på engelska att slå 

upp denna sida. Sedan lyssnar de på den CD-skiva som tillhör läromedlet där berättarrösten 

läser upp detta kapitel och eleverna följer med i sina böcker. Eleverna körläser sedan denna 

text efter pedagogen. Efter detta översätter de tillsammans mening för mening den engelska 

texten till svenska och varje elev får en mening var att översätta. De nya glosorna delas sedan 

ut av pedagogen. Samtidigt som hon delar ut dessa körläser de orden tillsammans om och om 

igen tills alla elever fått sitt papper med glosorna på. När detta är klart uppmanar hon eleverna 

att ta fram sina arbetsböcker och sedan jobbar de med de tillhörande sidorna i denna bok. 

Detta tar ungefär hela lektionspasset som varar i 50 minuter. Är det någon som är extra snabb 

med sina uppgifter får de ”leka” med surfplattan resterande tid och då självklart med de 

tillåtna engelska apparna. 

 

4.2 En vanlig engelsklektion med surfplatta 

Pedagogen börjar med en gemensam genomgång av lektionens innehåll, samtidigt som hon 

skriver upp dagens instruktioner på tavlan. Klassen delas i två delar, den ena halvan delas in 

ytterligare två och två och får sedan en surfplatta medan hon samlar den andra halvan vid det 

runda bordet där alla får plats och de ser varandra. Vid det runda bordet går de gemensamt 
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igenom det nya kapitlet ännu en gång genom att de läser texten tillsammans, översätter igen 

och sedan för de konversationer om texten på engelska tillsammans. De par som får 

surfplattor placerar sig på valfri plats i klassrummet, de flesta sätter sig på golvet och gärna i 

hörn eller under bord men alla är kvar i samma klassrum även de vid det runda bordet. Det 

blir lite högljutt i klassrummet eftersom det inte har köpts in några hörlurar till surfplattorna 

och det är även lite svårt att samarbeta två och två om man använder hörlurar. Indelningen i 

par har pedagogen gjort och detta utifrån samarbete, kamratskap och även kunskapsmässigt. 

Hon har tagit hänsyn till olika faktorer för att eleverna ska få ut så mycket som möjligt ur 

detta samarbete. Eleverna väljer sedan själva vilka appar de vill arbeta med och på vilket sätt 

de vill samarbeta vid surfplattan. Vid nästa lektionspass, som är dagen efter, byter de av 

varandra så att de som suttit med surfplatta får en genomgång vid runda bordet tillsammans 

med pedagogen och de andra får använda surfplattan. 

 

4.3 Intervju med rektorn på skolan 

Syftet till att surfplattan började användas, enligt intervju med rektor (intervjufrågor se bilaga 

2), var att den i första hand är ett billigare alternativ att köpa in än bärbara datorer då det går 

att köpa in två surfplattor till priset för en bärbar dator. I dagens läge är det ett underskott av 

bärbara datorer på skolan i förhållande till antalet elever och det kräver större planering när 

man behöver använda sig av datorer. Kan rektor köpa in fler surfplattor till eleverna istället 

blir det en ekonomisk vinst för skolan. Däremot behövs de bärbara datorerna speciellt när man 

ska skriva olika arbeten då en surfplatta är ganska omständig att skriva på då det inte finns 

något tangentbord att använda utan man använder sig av tryckskärmen. Det finns inga bra 

skrivprogram heller till surfplattan. Däremot är surfplattan ett bra sätt att söka information på 

internet då den är enkel att använda. Tanken var att det skulle finnas både surfplattor och 

bärbara datorer, lite beroende på användningsområde och syftet med användningen.   

I andra hand visste rektorn att andra enheter i kommunen hade börjat använda 

surfplattor i verksamheten och han hade hört att det var en större pedagogisk vinst genom 

denna användning och det ville han kontrollera genom att köra igång med detta på sin skola. 

En fördel med surfplattan är att den är liten och smidig, säger han. Den går att koppla upp mot 

3G-nätet och blir då smidig att ta med sig ut på exkursioner. Man slipper på detta sätt släpa 

med sig till exempel en massa svampböcker för att slå upp olika sorters svamp i. Istället är det 

bara att söka efter svampar på internet och få den information man behöver. Det ökar 

flexibiliteten för pedagogerna och eleverna. För det tredje ansåg rektor att det är smidigare för 
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barnen att handskas med surfplattan istället för att använda bärbara datorer då surfplattan är 

användarvänligare och lättare för eleverna att förstå om man bortser från att de inte är direkt 

skrivarvänliga. 

Anledningen till att det blev just denna pedagog som fick testa surfplattan i 

undervisningen var att hon är en spontan och nyfiken person som inte nöjer sig med det enkla 

utan letar reda på det hon vill ha och behöver. Detta gjorde valet ganska självklart. Rektorn 

var även nyfiken på att se om surfplattan var till någon hjälp i språkundervisningen. Då denna 

pedagog är språkansvarig, speciellt inom engelskan, fick hon uppdraget och då föll sig valet 

av klass naturligt då hon är klassföreståndare för den ena klassen och ansvarar för engelskan 

även i den andra klassen i årskurs 4. 

 

4.4 Intervju med pedagogen 

Anledningen till att pedagogen startade projektet med surfplattor i undervisningen var helt 

och hållet rektorns idé (frågor se bilaga 2). Rektor hade kommit till henne en dag och pratat 

om surfplattor, han nämnde att han var nyfiken på tekniken och ville att hon skulle fundera på 

ett sätt att använda surfplattan i undervisningen. Han undrade också om de inte tillsammans 

kunde utveckla ett litet projekt om surfplattan. Hon funderade lite grann och kom fram till att 

det nog skulle gå att använda sig av surfplattan i engelskundervisningen. Hon hade ingen 

förkunskap själv om hur surfplattor fungerade så det tog ungefär en termin i förberedelse 

innan eleverna fick börja använda plattorna i engelskan. Det blev en lärandeprocess för henne 

under hösten för att eleverna skulle kunna komma igång till våren. Hon är helt självlärd men 

har fått lite hjälp av sin teknikintresserade son. Mestadels har hon dock lärt sig genom att 

göra. Det hon inte har vetat har hon tagit reda på. Det tog henne en termin att söka efter 

lämpliga gratisprogram till surfplattorna, då hon tyckte att det var dumt att köpa program i 

starten. Projektet får visa om apparna ska köpas in i sin helhet. Alla de appar som hon har 

laddat ner har hon själv provat ordentligt för att få reda på om det är bra program. För att veta 

hur hon ska kunna hjälpa eleverna vidare om de kör fast och för att veta vilka nya glosor som 

eleverna kommer att möta var denna kunskap om apparna viktig. Dessa glosor har hon sedan 

samlat i ett häfte som eleverna fick ut innan de fick börja använda surfplattorna. Det blev som 

ett litet självtest för eleverna och för att hon skulle se hur deras progression fortgick. Tanken 

med detta lilla glostest var att eleverna först skulle skriva de glosor de kunde innan de började 

med surfplattorna och sedan skulle de få ut samma glostest igen efter en tids användning av 
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plattorna. Detta skulle hjälpa henne att göra rättvisa bedömningar av eleverna och deras 

kunskaper samt visa henne hur deras utveckling gått framåt.  

 

4.5 Skriftlig intervju med pedagogen 

Den 26 april skickades e-post till pedagogen där ytterligare några frågor ställdes angående 

elevernas utveckling och hur hon upplever deras progression. Hon upplever att eleverna har 

blivit säkrare i sin användning av surfplattor. Den första tiden med surfplattor har hon 

utvärderat och hon konstaterade att eleverna vid starten kände sig lite vilsna och inte visste 

hur de skulle arbeta med surfplattorna och att hon inte gett dem tillräckligt med instruktioner. 

Därför har hon nu när hon introducerat sagotemat gett mer utförliga instruktioner till eleverna 

vilket gör att de är mycket lugnare. De vet nu hur de ska gå tillväga i sitt arbete. Hon har även 

nivågrupperat dem för att de ska känna trygghet i samarbetet utan att någon ska känna att den 

kan mindre än den andra. Viljan att förstå sagorna har gjort att de slår upp de ord de inte kan 

och sätter dem i sitt rätta sammanhang och hon upplever att eleverna känns mer 

ansvarstagande nu än i starten. 

 

4.6 Elevintervjuerna 

Innan projektet med surfplattor inleddes var det bara sex av eleverna som hade testat en 

surfplatta, enligt intervjuerna (intervjufrågor, se bilaga 2). Förkunskaperna var inte höga. Av 

dessa sex elever hade fyra tillgång till surfplatta hemma och två hade provat hos andra. 

Majoriteten av eleverna upplever användandet av surfplattan som ett mycket roligt sätt 

att lära sig engelska på. Många tycker det är roligt och spännande, en del tycker apparna är 

lite trista men gillar att arbeta med själva surfplattan. De flesta upplever att det är roligt. Det 

är mer som att leka än att ha lektion och Elev-J1 förklarade så här: 

Det är ganska roligt… att… man lär sig engelska på ett roligt sätt och inte bara skriver i 

böcker… som … man… det där klassiska sättet att skriva i böcker… utan man gör på lite 

annorlunda sätt också… 

Majoriteten av eleverna tycker att surfplattan är ett bra sätt att öva stavning och få 

mängdträning med hjälp av tekniken då det är lättare att trycka på skärmen än att öva i 

skrivbok och på arbetsblad. Flera elever tycker det är enklare att använda sig av surfplattor 

istället för att behöva skriva själva. På plattan räcker det med att man trycker lite försiktigt. En 

annan elev, Elev-V2, sa:  
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… det är att man kan bara tryck… att man inte behöver trycka på någon knapp eller bara 

skriva… ah… det går så himla snabbt… 

En elev uttryckte sig så här: 

Elev-Eme1: typ förut… då kanske man… fick ett papper där man skulle fylla i ord… å så finns 

det på surfplattan en sån här likadan… wordseek eller vad den heter… då kan man söka… lite 

enklare… då ser man ju vilka ord man har tagit… utan att behöva kryssa över själv… 

Intervjuare: okej… det blir inte lika kladdigt kanske? 

Elev-Eme1: mm… 

Det är endast två elever av de 19 intervjuade som tycker det är trist med surfplatta då de 

tycker det är svårt att använda den och de har svårt att förstå de engelska instruktionerna i 

programmen. Två andra elever tycker att det är tråkigt när tekniken strular och plattan låser 

sig. Sex elever tycker att programmen inte är speciellt roliga och att de tröttnar fort på dem. 

En av eleverna tycker det är trist att behöva gå till klassföreståndaren för att få plattan upplåst, 

då den låser sig själv om man inte trycker på skärmen inom två minuter. Denna spärr har 

pedagogen lagt in eftersom det kräver att eleverna är aktiva när de använder surfplattan. En 

elev tycker att det enda som är trist är att de får använda surfplattan för sällan. Eleven ville 

istället alltid använda plattan. 

Eleverna sitter oftast två och två när de arbetar med surfplattan och majoriteten av 

eleverna tycker att det går bra att samarbeta. Tre av eleverna vill helst sitta ensamma och två 

av dessa elever har svårt att samarbeta med andra och den tredje tycker det är skönt att få 

bestämma själv. Majoriteten av eleverna löste samarbetet genom att de ”körde varannan 

gång” på surfplattan. En av eleverna hade en väldigt bra förklaring: 

Elev-J1:… ja… det funkar… ibland funkar det bra, ibland funkar det dåligt… det beror ju på 

vilka man… jobbar med… men egentligen ska ju inte det ha någon betydelse… 

Intervjuaren: klok tanke 

Elev-J1: vilka man jobbar med… utan man ska kunna jobba med… lika bra med allihop även 

fast det inte är ens vän, kompis… jag ska kunna jobba med… eh… nån vän som helst på 

motessori… man ska kunna jobba med vem som helst… utan att det blir… men oftast är det 

lättare att jobba med nån man inte känner ibland… för då är… ingen av dem så här… stöddig på 

nåt sätt… om man inte känner varandra… för det mesta… 

Intervjuaren: du menar att man är mera ödmjuk om man inte känner varandra? 

Elev-J1: precis… 

Elevernas egna upplevelser av om de lärt mer engelska sedan de började med surfplatta är i 

majoritet positiva.  Två av eleverna tycker dock inte att de lärt sig någon mer engelska sedan 

de började med surfplatta. En elev är osäker på sin progression i lärandet medan tre svarar att 

de lärt sig lite mer. En elev anser sig kunna klockan bättre nu sedan han började med den 



23 

 

klockapp som är nedladdad på surfplattan medan tolv elever svarar att de blivit bättre på 

glosor och att de lärt sig fler ord och meningar på engelska. En av följdfrågorna blev på vilket 

sätt som eleven tyckte han/hon hade lärt sig mer och av Elev-Jo1 blev svaret ”eh… på det 

roliga sättet… att man lär sig hur det uttalas… och … hur man lär sig hur det pratas…” 

medan Elev-Mi1 svarade ” eh… jag har lärt mig mer ord på engelskan och sånt… såna 

konstiga ord å sånt…”.  

Majoriteten av eleverna ansåg att surfplattan kunde användas i fler ämnen än bara i 

engelska. 12 elever av 19 tyckte det skulle fungera i matematiken då man kan träna 

multiplikationstabellerna och öva på de olika räknesätten på surfplattan. Några nämnde också 

olika mattespel och att surfplattan fungerar som en miniräknare. 15 elever av 19 svarade att 

det också skulle fungera att använda surfplattan i svenskan för att söka fakta med hjälp av 

Google på internet, skriva berättelser och ord, lära sig stava nya och svåra ord, korsord och 

andra ordspel. Fyra av eleverna sa att surfplattan skulle fungera i de samhällsorienterade 

ämnena där de kunde spela olika landskapsspel, medeltidsspel och använda den som 

faktasökare på internet. Tre tyckte det fungerade att använda surfplattan i bildämnet också då 

man kunde redigera bilder, rita bilder och använda plattan som en kamera då den har den 

funktionen. Två av eleverna nämnde även de naturorienterade ämnena då man kan få se hur 

en växt blir till från ett frö till färdig planta genom att använda sig av ett sådant 

simuleringsprogram. 

Många av eleverna jämställer användningen av surfplatta med användningen av datorn, 

då de tycker det fungerar på ungefär samma sätt. Elev-R2 sa: 

Elev-R2: eh… ja… kanske möjligtvis i svenskan… alltså… kanske att man… googlar på nåt… 

ser man hur grejor stavas… och så i SO… då när vi höll på med vikingatiden som vi kunde gå in 

på de där unga fakta… 

Intervjuaren: okej… 

Elev-R2: så det fungerade med surfplatta… 

Intervjuaren: så du menar att surfplattan blir som en dator typ? 

Elev_R2: ja… typ… 

En annan elev, Elev-Em1, sa: 

Elev-Em1: kanske svenska… SO… NO… åsådär… 

Intervjuaren: hur hade du tänkt då… på vilket sätt? 

Elev-Em1: svenska kanske man kan… för det finns… en… app… eller det är ingen app… man 

går in på internet och söker… på någon… vad var det nu… en grej i alla fall… man kan klicka 

på någon svenska grej och så säger en liten kille ordet som man ska stava… och då ska man 

skriva sen och det kan vara svåra eller lätta ord… 

Intervjuaren: … okej… på NO hur hade du tänkt där? 
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Elev-Em1: … kanske… typ att… man kan se hur en planta växer på nåt sätt… eh… (fnissar) 

Samtliga av de intervjuade eleverna anser att surfplattan går att använda i fler ämnen än bara i 

engelskan. Den fungerar som ett bra komplement till datorn och är bra att använda för att få 

mängdträning i till exempel matematiken då de kan öva upp snabbheten i huvudräkning 

genom att spela olika mattespel som man kan ladda ner till surfplattan. 

 

4.7 Observationer av lektioner med surfplatta 

I följande avsnitt redogör jag för de observationer där eleverna använder surfplatta (se bilaga 

3).  

Vid den första observationen där eleverna använde surfplatta delades klassen i två delar, 

där den ena halvan av klassen delades upp två och två och den andra halvan samlades vid det 

runda bordet. De par som fick surfplattor fördelade sig runt om på golvet utefter väggarna och 

ljudnivån ökade lite i rummet. Jag gick runt och studerade hur de arbetade med surfplattorna 

och ställde lite frågor till dem angående användningen och vad de gjorde. Jag fick till svar av 

samtliga par att de leker. Det var ett hejdlöst klickande/tryckande och hoppande mellan de 

olika programmen. Pedagogen fick vid flera tillfällen styra upp verksamheten och informera 

om vilka appar som var tillåtna att använda under engelsklektionen.  

Under samtliga observationer med surfplatta observerade jag att elevparen i majoritet 

samarbetar mycket bra. De klickar varannan gång på skärmen och diskuterar sinsemellan om 

tillvägagångssätt och de instruerar varandra under tiden de arbetar, på svenska. 

Arbetsaktiviteten hos eleverna är hög när de får använda sig av surfplatta. 

Vi nästa observation av elevparen och deras användning av surfplattan gick jag runt och 

pratade lite med paren under tiden de använde de olika apparna. Denna gång fick paren jobba 

med surfplattorna hela engelskpasset under torsdagen medan den andra halvan av gruppen 

arbetade i sina arbetsböcker. Under observationerna märktes det ganska tydligt att det är 

appen Wordseek
1
 som är den stora favoriten då nästan alla paren kör detta program minst en 

gång under varje observation. Vissa spelar enbart detta och när de löst en spelplan startar de 

en ny med nya ord att söka upp. Den app där man kan träna på klockan, Moji Clock
2
, används 

också ofta av eleverna.  

                                                 
1
 Wordseek är ett spel där olika engelska glosor är gömda i ett virrvarr av ord. Glosorna kan finnas vågrätt, 

lodrätt och diagonalt samt även baklänges. Det går ut på att hitta dessa glosor på snabbast tid. 
2
I Moji Clock får eleven tidsinstruktioner och ska ställa visarna rätt på klockan. Blir det rätt får de en fågel, blir 

det fel låter det roligt. Det blir svårare instruktioner vartefter eleven klarar av uppgiften. 
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Appen Baby Carrot
3
 används också av många och där ska eleven välja vilken mening 

som hör till en av de fyra bilderna som visas. Stickman
4
 är en annan av apparna som eleverna 

ofta använder. De flesta av paren har inget tålamod utan hoppar runt mellan apparna och 

prövar sig fram men nästan samtliga elevpar landar till slut med appen Wordseek. Majoriteten 

av elevparen samarbetar mycket bra också och språket de använder när de arbetar med 

surfplattan är svenska. Ibland säger de efter den inspelade rösten, upprepar det som rösten 

säger innan de väljer svar.  

 

4.7.1 Observation av en särskild elev 

Som tidigare nämnts fick jag en förfrågan av pedagogen om jag kunde observera en särskild 

elev.  

Lektionen startar med att pedagogen skriver upp tydliga instruktioner på tavlan om vad 

som gäller och vilka appar som är tillåtna innan eleverna kommer in i klassrummet. Klassen 

delas i två halvor där den ena ska arbeta i arbetsboken och den andra delas in två och två och 

får en surfplatta. 

Den observerade eleven får starta passet med att arbeta i arbetsboken. Eleven sitter hela 

tiden vid sin bänk, stör ingen annan men leker med en massa saker som ligger på bänken och i 

bänken. Pedagogen går fram till eleven vid två tillfällen och visar vad som ska göras och hur 

eleven kan lösa uppgiften i arbetsboken. Så fort pedagogen går därifrån fortsätter eleven att 

leka med annat igen. Efter cirka 20 minuter är det dags för halvorna att byta med varandra och 

nu får eleven en egen surfplatta att arbeta med. Pedagogen påpekar att arbetet som inte blivit 

gjort i boken blir läxa för eleven. Jag fortsätter med tidsobservationen och gör nerslag var 

femte minut. Så fort eleven får en surfplatta i handen blir engagemanget högre och 

arbetsaktiviteten ökar markant. Vid just denna observation sitter jag dold en bit bort från 

eleven för att inte påverka elevens aktiviteter med min närvaro. Denna observation visar hur 

elevens arbetsaktivitet är vid surfplattan men eftersom jag satt en bit bort uppmärksammade 

jag aldrig vilken app som användes. Eleven är helt absorberad av sitt arbete med surfplattan 

och han tittar bara upp då och då för att svepa med blicken över rummet innan han fortsätter 

med sitt arbete och detta pågår ändå fram till lektionen slutar. 

                                                 
3
 Baby Carrot går ut på att eleven får se och höra en mening och fyra bildalternativ visas. De ska klicka på rätt 

mening till rätt bild, finns i fyra olika nivåer och svårighetsgrader 
4
 Stickman är en streckgubbe som eleven själv ritar på plattan. Olika instruktioner ges där eleven ska rita dit de 

verktyg som behövs för att lösa problemet och sagan byggs på detta sätt vidare. 
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Nästa observation av eleven är en hel lektion med surfplatta. Pedagogen startar 

lektionen genom att dela ut papper till samtliga elever och sedan delar hon klassen i två delar. 

Eleven sätter sig i soffan med surfplattan och jag går fram för att se vad han väljer att göra. 

Eleven väljer att börja med en av sagoapparna på surfplattan, en prinsessaga. En berättarröst 

läser upp sagan på engelska samtidigt som man kan följa med i den engelska texten. Under 

tiden som eleven lyssnar på berättelsen trycker han på olika ställen på skärmen och genom 

detta händer det olika saker, han upptäcker att om han vickar på surfplattan så gungar 

taklampan i sagan. Jag trodde att han bara lekte utan att lyssna på vad berättaren sa så jag bad 

honom berätta vad sagan handlade om, jag fick en utförlig förklaring och därmed insåg jag att 

han lyssnade på vad som sades samt att han förstod engelskan som användes i sagan. Av 

misstag råkar eleven trycka på en reklambanner på skärmen och kastas ut ur sagan och in på 

internet. Detta kunde ha påverkat honom så han tappade fokus men han valde att leta sig 

tillbaka till sagan och fortsatte lyssna men denna gång valde han att trycka bort den text som 

visas på skärmen för att man ska kunna följa med i berättelsen samtidigt som berättarrösten 

läser sagan. När han lyssnat klart på sagan väljer han en ny saga, denna gång handlar den om 

en hund. Eleven trycker på skärmen under tiden som han lyssnar på sagan och är väldigt aktiv 

i sitt arbete med surfplattan. När denna saga är slut väljer eleven Zoo-appen där man klickar 

på olika djur som då låter och rör sig på olika sätt. Han klickar runt en stund och råkar sen 

igen att trycka på en reklambanner och kastas därmed ut på internet. Eleven suckar och väljer 

en sångapp istället, börjar lyssna på sången om hunden Bingo, sjunger med lite tyst i texten 

och viftar på fötterna i takt med musiken.  

Den sista observationen av eleven tittar jag på hur elevens aktivitet ser ut tillsammans 

med den grupp som har lärarledd lektion eftersom jag var särskilt intresserad över hur eleven 

engagerar sig utan surfplatta. Pedagogen samlar alla tio eleverna runt det runda bordet och de 

börjar körläsa den utdelade texten tillsammans. Den observerade eleven läser efter läraren lite 

tyst men sitter mest och tittar sig omkring. Han stör inte de andra och de flesta elever runt det 

runda bordet har svårt att sitta stilla och koncentrera sig. Pedagogen går igenom pappret 

tillsammans med eleverna och de översätter mening för mening. Eleven sitter och tittar i 

pappret, verkar följa med i texten men han interagerar inte med de andra.  
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5 Diskussion 

Under denna del kommer jag att diskutera och problematisera resultatet, både intervjuer och 

observationer, och jämföra detta mot mina frågeställningar. Jag kommer att anknyta detta till 

min utvalda litteraturbakgrund. Här kommer jag även att utvärdera metoden jag använt. 

 

5.1 Syftet med surfplattan  

Syftet med att köpa in surfplattan var, enligt rektorn på skolan, att upptäcka om det fanns 

någon pedagogisk vinst i användandet av tekniken i undervisningen. Rektorn hade hört att 

andra enheter i kommunen hade börjat använda surfplattor och surfplattan är dessutom hälften 

så dyr som en bärbar dator. Det skulle bli en ekonomisk vinst för skolan att kunna köpa in 

surfplattor och varva detta med bärbara datorer. Som det ser ut i dagens läge på skolan finns 

det inte datorer till alla elever och detta kräver att man planerar när datorerna ska användas. 

Kan skolan genom att köpa in surfplatta täcka upp behovet som finns och spara pengar är det 

en stor vinst, både ekonomiskt och pedagogiskt. Rektorn tycker att surfplattan är ett ypperligt 

verktyg för mängdträning och som sökverktyg då det är lätt att komma ut på internet och då 

det går att koppla upp den på skolans nätverk och i 3G-nätet. Surfplattan är också ett väldigt 

flexibelt hjälpmedel, anser rektor, som inte tar mycket plats och som man enkelt kan bära med 

sig. Då den är väldigt användarvänlig kan nästan vem som helst använda sig av den, det går 

snabbt att lära sig hur den fungerar. Selander & Kress (2010:59) belyser också den 

pedagogiska vinsten med att använda sig av surfplatta då det är enkelt att ladda ner läromedel 

direkt i den och man kan samla allt på en liten platta vilket sparar på både elevers och lärares 

ryggar då de inte behöver släpa på alla böcker och material. Flexibiliteten att ha ”biblioteket” 

med ut på exkursioner är också en pedagogisk vinst, enligt författarna och detta sa även 

rektorn på skolan i intervjun med honom. 

Skolverkets rapport (1999:9) belyser nyttan med datorer för mängdträning och för att 

skapa texter på ett enkelt och överskådligt sätt. Enligt Trageton (2005:40–41) kan elever 

enklare knäcka läskoden genom att få skriva sig till läsning då själva formandet av bokstäver, 

som kan vara svårt i början av skolåren, försvinner. Trageton (2005:42, 62, 103) framhåller 

även nyttan av att samarbeta vid datorn då elever löser problem och hittar strategier 

tillsammans. Det förbereder dem inför livet i samhället sedan då samarbete är en viktig 

kunskap för kommunikation och lärande. Detta upplevde jag under mina observationer med 

surfplattan. Eleverna skötte sig mer eller mindre själva och pedagogen fick möjlighet att lägga 
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tiden på de andra, dem utan surfplatta. Körde eleverna fast i något på surfplattan löste de 

problemet själva. Kunde de inte tillsammans göra detta frågade de en kompis om hjälp och i 

sista hand blev det pedagogen som blev tillfrågad. En nackdel med projektet var att då det var 

nytt fanns det inte något facit att tillgå, inga färdiga strategier för pedagogen att ge goda 

instruktioner till eleverna, utan pedagogen fick börja helt och hållet från början och under 

tiden utvärdera och förbättra. Detta märktes i elevernas användning då de ibland kändes vilsna 

och inte förstod vad det var de skulle göra i de olika programmen.  

Alexandersson m.fl. (2001:48–63) menar att bakom alla pedagogiska program finns det 

ett syfte med användningen, ett syfte att elever ska lära sig något. Författarna förklarar att 

elever alltid tar den enkla vägen till lösning. Detta behöver inte vara den ”tänkta” vägen, den 

pedagogiska avsikten i spelet, för inlärning, men de hävdar att det ändå sker ett lärande då 

elever orkar engagera sig då spelandet mer uppfattas som lek än undervisning. Alexandersson 

m.fl. (2001) förklarar vidare att när barn inte lyckas förstå spelet och knäcka koden för att lösa 

problemet tröttnar de fort och går vidare till ett annat spel alternativt går tillbaka till ett spel 

som redan är löst, tålamodet tryter då de inte förstår. Detta fick jag se vid många av mina 

observationer. Alla växlade mellan de olika apparna, antagligen för att de inte riktigt visste 

vad syftet bakom spelet var alternativt att de inte förstod vad som krävdes av dem för att lösa 

uppgiften och de flesta gånger gick de tillbaka till ett spel som de redan klarat av. De två 

elever som var negativa till att använda surfplattan verkade ha problem att förstå de engelska 

instruktionerna i spelen. De hade inte hittat någon strategi till att lösa uppgiften och då blev 

hela upplevelsen med surfplattan tråkig. Alexandersson m.fl. (2001) påstår att de elever som 

prövar sig fram i ett spel och på detta sätt försöker hitta den rätta strategin till lösning oftast 

har kommit längre i sin läs- och skrivutveckling än de som inte vågar prova sig fram. Dessa 

två elever som fann att användningen var tråkig, har haft lite svårare med sin läs- och 

skrivutveckling än de andra eleverna, och detta kan vara anledningen till deras upplevelse 

med surfplattan. Alexandersson m.fl. (2001) säger också att barn som knäckt koden till spelets 

lösning ibland hittar på egna sätt för att utmana sig vidare i spelet. Detta kan visa sig i att de 

medvetet gör fel då det kanske låter kul eller att det är något annat som händer när det 

medvetna felet görs. Detta såg jag under mina observationer, speciellt när eleverna använde 

sig av klockappen. Tanken bakom spelet är att eleven ska ställa in klockan efter instruktionen 

som ges och när detta görs rätt”belönas” barnet med en fågel. När eleverna ”lekt” ett tag med 

klockappen observerade jag att de medvetet svarade fel för att få se och höra det som hände 

vid felaktigt svar. Det blev nästan roligare än att göra rätt och då tappar de lite av principen 
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till att använda sig av klockappen, fast de kanske redan hade lärt sig det de behövde och nu 

bara ville fortsätta att ”leka” då de förstod spelets princip. 

 

5.2 Surfplattans påverkan på eleverna 

Under mina observationer lade jag särskilt märke till en speciell elevs användande av 

surfplattan. Denna elev har i allmänhet svårt att fokusera på skolarbetet och sitter ofta och 

verkar tänka på annat under lektionstid. Både klassföreståndaren och den ansvariga 

pedagogen i engelska upplever att han inte hänger med som de andra, han har svårt att komma 

igång och göra sina uppgifter. Lusten och motivationen verkar inte finnas såvida han inte får 

sitta med en surfplatta för då är han mycket engagerad och aktiv i sitt arbete. Mina 

observationer av honom visar att hans motivation kraftigt ökade när han fick använda sig av 

surfplattan och först trodde jag att han bara lekte utan att ta till sig det som spelet gick ut på. 

Jag gjorde denna iakttagelse speciellt när han använde sig av en saga på surfplattan. Denna 

elevs glädje när han upptäcker att taklampan gungar i taket på sagan om man vickar på 

surfplattan är härlig. Jag trodde inte att han lyssnade på vad berättaren i sagan sa. Därför bad 

jag honom berätta vad sagan handlade om. Jag fick en utförlig förklaring och därmed insåg 

jag att han lyssnade på vad som sades samt att han förstod engelskan som användes i sagan. 

Här visar sig det som Gardner (1998:229–252) påtalar i sin bok att tekniken skapar 

möjligheter och variation i lärandet och genom detta tillfredsställs allas behov utifrån deras 

förutsättningar. Mina tolkningar av observationen är att denna elev inte har några problem 

med engelska språket, snarare tvärtom, han är mycket duktig i engelska men han behöver 

variationen i undervisningen, den variation som surfplattan verkar erbjuda. Mina 

observationer visar att eleven blir betydligt mer aktiv och intresserad när han får använda 

surfplattan. Hans arbetsaktivitet under tiden han har en surfplatta är hög. 

Mina intervjuer visar att det bara är två elever som inte tycker att det är kul att använda 

sig av surfplattan. De andra längtade efter att få använda den och de visste exakt när det var 

deras tur att använda surfplattan. Under mina intervjuer av dessa två elever framkom det att 

ingen av dem hade provat på en surfplatta tidigare utan det var första gången de kom i kontakt 

med den på engelskan. Båda elevernas uppfattning om varför det inte är kul med surfplattan 

är att det inte finns många roliga spel. Min uppfattning är att de inte har förstått syftet med 

användningen eller inte lyckats lösa strategin för att nå de olika uppgifternas mål och detta ger 

dem en negativ upplevelse. Dessa två hade behövt en lite tydligare genomgång av de olika 

programmen för att få hjälp att förstå vad det är de ska göra och hur de ska lösa uppgiften. En 
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av eleverna hade velat ha fler ordspel som Wordseek och här syntes det som Alexandersson 

m.fl. (2001:66–68, 114–115) hävdar att om ett barn inte förstår strategin bakom spelet går de 

tillbaka till ett spel där de vet hur de ska göra för att lyckas. Dessa två elever förstod troligen 

vad spelet Wordseek gick ut på och hur de skulle göra för att lösa uppgiften. Därför återkom 

de oftast hit efter att ha provat en massa andra olika appar för att hitta något att göra. 

Övriga observationer och intervjuer visar att majoriteten av eleverna uppskattar 

användningen av surfplatta i engelskundervisningen och detta påverkar dem till att bli mycket 

engagerade i sitt arbete med plattan. Precis som Gardner (1998:229–252) säger är elever 

benägna att använda sig av tekniken för den skapar möjligheter till att fördjupa kunskaperna 

genom variation och utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Gardner belyser däremot 

vikten av en god pedagog i samarbete med bra material då det behövs en kunnig pedagog som 

kan lotsa eleverna vidare förbi vissa hinder och svara på de frågor som dyker upp på vägen. 

Detta märks framför allt hos de två elever som tycker det är tråkigt med surfplatta. De 

behöver tydligare styrning och ännu mer ingående instruktioner för att kunna ta till sig 

användandet av tekniken på rätt sätt. 

 

5.3 Den upplevda inlärningen 

Majoriteten av eleverna upplever att de har lärt sig mer engelska sedan de började använda 

surfplattan. Flertalet elever anser sig ha lärt fler glosor och att sättet de lärt sig på är roligare 

än det traditionella sättet. Att öva sig på stavning med hjälp av surfplattan, att se sambandet 

mellan bild och text, att lyssna på rätt uttal samt att förstå vad som krävs av en verkar tilltala 

majoriteten av eleverna förutom de två som inte tycker det är kul med surfplatta. Dessa två 

elever tycker inte heller att de har lärt sig mer engelska sedan surfplattan började användas. 

Min tolkning är att de behöver mer styrning av pedagogen och de behöver även mer 

bekräftelse på det de gör då de själva är ganska osäkra på den egna förmågan. Alexandersson 

m.fl. (2001:66–68) menar att elever som är svaga i sin läs- och skrivinlärning inte provar sig 

fram på samma sätt som starka elever gör. Dessa två elever tror inte på sin egen förmåga och 

detta gör att de inte riktigt vågar prova sig fram. Däremot menar författarna att ett lärande 

ändå sker så länge som eleverna är aktiva under processen och att detta lärande blir 

individuellt och anpassat efter varje elevs förutsättningar och kunskaper. De två eleverna har, 

förmodligen trots att de själva inte anser det, lärt sig mer engelska då mängdträning alltid är 

bra (Skolverket 1999:14). 
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Enligt den skriftliga kommunikationen med ansvarig pedagog anser hon att eleverna har 

blivit säkrare i sin användning av surfplatta. Hennes utvärdering efter den första tiden med 

surfplattan gav henne vetskap om att eleverna behöver betydligt mer styrning i sitt arbete med 

surfplattan. Inför det nya temat med sagor, som startades efter mina observationer, har hon 

därför blivit tydligare och gett eleverna en mer synlig arbetsgång att arbeta efter vilket ger 

mycket lugnare elever som är mer säkra på det de nu gör. Hon beskrev även att hon har 

nivågrupperat dem bättre för att de ska känna mer trygghet i samarbetet och att hon upplever 

att de nu arbetar mycket lugnare tillsammans.  

 

5.4 Metoddiskussion 

Då detta skrevs pågick fortfarande projektet. Det skulle behövas mycket mer tid och många 

fler observationer och en längre tids användning av surfplatta för att kunna göra en rättvis 

bedömning av om elevernas motivation ökar och om viljan till att lära blir större genom 

användningen av plattan. Då detta är en fallbeskrivning på just en skola och med två särskilda 

klasser i årskurs 4 blir det svårt att generalisera resultaten och säga att det är så här det är i 

allmänhet. Detta är något som stämmer på just denna skola, med dessa elever och med denna 

pedagog. Jag har också varit ensam i mina observationer och detta påverkar resultaten. Det är 

omöjligt att observera precis allt som sker. Mina värderingar och åsikter speglar mina 

handlingar och det jag noterar vilket gör att alla observationer påverkas av mina tolkningar 

även om jag har försökt att vara så neutral som möjligt för att nå ett rättvist resultat.  

Min avsikt med denna fallstudie var att undersöka om dessa elevers vilja och motivation 

för engelskundervisningen ökade genom användning av surfplatta, om eleverna själva 

upplever att de lärt mer engelska sedan de började med surfplatta samt om läraren bedömer att 

elevernas utveckling påverkats genom användandet av surfplatta. Jag har inte alltid sett vilka 

appar som eleverna har använt sig av vid alla observationer då jag oftast har suttit en bit ifrån 

för att inte påverka eleverna med min närvaro. Detta kan påverka resultatet som då kan bli lite 

skevt eftersom eleverna kanske använder sig av en app som det inte var tänkt att de skulle 

använda sig av under engelsktimmen. Eftersom jag varit ensam under mina observationer så 

är det lätt att missa viktiga händelser, det är svårt att vara överallt samtidigt. Det är svårt att 

enbart skriva ner det observerade utan att lägga in egna åsikter eller tolkningar. Det hade 

kanske underlättat om vi varit fler som gjort observationerna då fler par ögon ser mer än ett 

par. Att använda sig av videoinspelning med fler kameror från olika vinklar skulle kanske ha 

gjort observationerna mer rättvisa, då kamerorna ser allt utan att sortera bort något.  
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6 Avslutning 

Efter att ha genomfört denna fallstudie kan jag konstatera att elevernas vilja och motivation 

till engelskundervisningen ökar när de på ett lustfyllt sätt närmar sig det engelska språket med 

hjälp av tekniken. Mina observationer visar att elevernas engagemang och arbetslust är stor 

och att de själva anser sig har lärt mer engelska och att de har lärt på ett roligare sätt än på det 

traditionella sättet. Det är inte fel med variation i undervisningen för att nå så många elever 

som möjligt. Alla är vi olika individer med olika sätt att lära på och genom att arbeta med 

surfplattan får vi in flera olika lärsätt. Vi får in det visuella sättet genom att vi ser en massa 

bilder och animationer, det auditiva sättet genom att få det engelska språket uppläst med 

korrekt uttal samt det kinestetiska genom att vi får utföra övningar på olika sätt via 

instruktioner.  

Något som också är viktigt är tydliga instruktioner och en tydlig arbetsgång för att 

samtliga elever ska veta på vilket sätt de ska lösa problemen och uppgifterna så ingen behöver 

känna sig vilsen. Det kanske behövs en tydlig arbetsgång för varje app på surfplattan för att 

eleverna ska tillgodogöra sig den pedagogiska avsikten med programmet. Detta kräver dock 

mer förberedelser och mer planering för pedagogen. Behövs det en nivågruppering för att 

uppnå bästa resultat? De olika gruppindelningarna som pedagogen gjort påverkar även de 

resultaten. Även om hänsyn till eleverna har tagits för att de ska få ut så mycket som möjligt 

av sin tid med surfplatta påverkar eleverna varandra på olika sätt. Är det så att eleverna måste 

ha mer styrning för att alla ska uppleva trygghet med det de gör? 

Framtiden ser ändå ljus ut, menar Selander och Kress (2010:59–61), när det gäller 

användningen av surfplatta då den kommer kunna underlätta undervisningen genom att man 

kan ladda ner alla läromedel på en surfplatta istället för att som idag ha en mängd olika 

böcker. En fördel med detta är att det då är lättare att ha uppdaterad information då det är 

enklare att uppdatera läromedlet på surfplattan än att behöva köpa in nya böcker för att det är 

något som har ändrats. De elever som jag intervjuade ansåg allihop att det går att använda 

surfplatta i fler ämnen än bara i engelska och jag håller med det som Skolverket (1999:14) 

menar när de säger att mängdträning är bra och att det också är ett sätt att få undervisningen 

individuell efter varje elevs behov och förutsättningar vilket skolan och pedagoger ska sträva 

efter enligt läroplanen (Lgr11).  

Tekniken är på ingång i skolans värld och surfplattan kommer antagligen göra succé 

som pedagogiskt verktyg. Fler skolor och förskolor intresserar sig för användningen av 

surfplattor och jag anser att det är nödvändigt att forska i om användandet av teknik i skolan 
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påverkar inlärningen. Är det så att inlärningen kommer gå snabbare och att det blir enklare 

genom att använda sig av tekniken? Är surfplattan bara en innegrej, en modefluga och 

kommer detta påverka eleverna negativt genom att det blir fler moment i skolan som kan störa 

och stressa? Hur kommer användningen av teknik påverka familjen? Har alla elever möjlighet 

att använda tekniken hemma eller kommer detta ge en klasskillnad som kan påverka livet i 

samhället? Dessa frågor kan vara värda att forska vidare kring. 
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Bilaga 1 – Missivbrev till målsman 
 

Information till målsman angående mitt examensarbete som handlar om klassens användning 

av surfplatta i engelskundervisningen. Detta är en förfrågan om Ert barns deltagande i min 

undersökning runt klassens användning av it-tekniken (surfplatta) i engelskundervisningen. 

 

Hej! 

 

Jag heter Leila Roth och jag studerar sista terminen på lärarutbildningen - Tidigarelärare med 

inriktning språk och språkutveckling på Mälardalens Högskola.  

 

Mitt examensarbete kommer att handla om klassens användning av surfplatta i 

engelskundervisningen. Jag är intresserad av huruvida användningen av surfplatta skapar 

större motivation och arbetsglädje hos barnen i engelskundervisningen. Ökar aktivitetsgraden 

hos eleverna vid användningen av teknik vid inlärandet av engelska?  

 

Jag önskar göra observationer och intervjuer runt användningen av dessa surfplattor och jag 

hoppas att ditt barn får delta i mina observationer och intervjuer. Skulle det vara så att du inte 

vill att ditt barn ska delta hör av dig till mig eller till klassföreståndaren, senast fredag 2/3-

2012. Jag hoppas såklart att det inte ska finnas några hinder för ditt barn att delta i mina 

observationer och intervjuer. Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätt att när 

som helst avbryta detta deltagande utan närmare motivering och utan några som helst 

konsekvenser för barnet. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva (http://www.diva-

portal.org/smash/search.jsf). 

 

Materialet från mina observationer och intervjuer kommer att behandlas konfidentiellt och är 

enbart till för mitt resultat i undersökningen. Inga namn, vare sig på barn, skola eller 

kommun, kommer nämnas i denna studie. Allt material kommer att raderas efter att jag har 

analyserat det.  

 

Ni kan nå mig genom e-post eller mobil: 

 

Namn :Leila Roth 

E-post: xxx@student.mdh.se 

Mobil: xxxx 

 

 

 

………………………………………………. 

Ort och datum 

 

 

………………………………… 

Leila Roth 
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Bilaga 2  

Intervjufrågor till eleverna, rektorn och 

ansvarig pedagog 
 

A. Intervjufrågor till eleverna 
 

1. Hade du jobbat med surfplatta innan ni började med det i engelskan? 

 

2. Hur går det att arbeta med surfplatta? 

 

3. Går samarbetet bra? 

 

4. Tycker du att du har lärt dig mer engelska sedan ni började med surfplatta? 

 

5. Vad är roligast med surfplatta? 

 

6. Vad är tråkigast med surfplatta? 

 

7. Tror du att man kan använda surfplattan i fler ämnen än bara i engelska? I så fall vilka och 

hur? 

 

B. Intervju frågor till rektorn 
 

1. Varför började ni använda surfplatta? 

 

2. Vad var syftet med inköpet av surfplattan? 

 

3. Vilket var målet? 

 

4. Varför blev just denna pedagog ansvarig för detta? 

 

 

C. Intervjufrågor till ansvarig pedagog 
 

1. Hur kom det sig att ni började använda surfplattor i undervisningen? 

 

2. Hade du kunskapen som behövdes när det gäller användandet av surfplatta? 

 

3.  Förberedelserna inför introduktionen i klasserna? 

 

4. Hur löser du bedömningen av elevernas progression i deras utveckling? 
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Bilaga 3 – Dagboksanteckningar över 

elevernas användning av surfplatta 
 

Elev-Y1 + Elev-D1  

Eleverna använder sig av klockappen, Moji Clock – det program där man tränas på klockan 

genom att man får tidsinstruktioner på engelska och sen ska man ställa visarna på en klocka. 

Eleverna pratar svenska med varandra och de hjälper varandra att komma fram till rätt tid. 

Kör varannan gång. Upprepar vad klockan är på engelska, de säger efter rösten som talar om 

vilken tid som ska ställas in (instruktionen står även skriven under klockan). Bra samarbete. 

Denna app håller de på med i ungefär 10 min för att sedan gå vidare till appen Stickman. Alla 

instruktioner är på engelska. Här är Elev-D1 dominant när det gäller ritandet men de 

diskuterar instruktionerna tillsammans och kommer fram till vad de ska rita gemensamt. Detta 

program tar inte lång tid att bli klar med och när de är färdiga med denna hoppar de runt lite 

mellan de appar som finns på surfplattan. De börjar leka med en app som inte är tillåten under 

engelsklektionen men slutar vid tillsägelse.  

 

Elev-El1 + Elev-So1  

De börjar använda en app som inte är tillåten under engelska lektionen, de får en tillsägelse av 

pedagogen. De frågar pedagogen efter listan med de appar som är godkända att använda och 

får svaret att den listan ska ligga i deras plastficka för engelska, det var den instruktionen de 

fick när listan delades ut. De startar Wordseek-appen. De samarbetar ganska bra, Elev-El1 

tramsar lite men Elev-So1 är seriös. De diskuterar sinsemellan på svenska, de pratar om orden 

och vad de betyder och hjälper varandra att hitta orden. När man gör fel får man en felton som 

låter ganska kul och denna felton hördes ganska ofta. Denna app höll de på med under hela 

passet. 

 

Elev-A1 + Elev-S1 

Använder sig av appen Wordseek. De samarbetar ganska bra men Elev-S1 är lite mer 

dominant. Pratar svenska med varandra. Kör samma app hela passet. 

 

Elev-I1+ Elev-Se1  

Använder sig av appen Wordseek de också. Samarbetar bra och pratar svenska med varandra. 

De kan vissa glosor och verkar inte bry sig om att få reda på vad en del av glosorna betyder. 
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Kör varannan gång och de letar lite på måfå. Felton låter ganska ofta. Använder samma app 

hela passet. 

 

Elev-Jo2 + Elev-R2  

De börjar med att gå igenom bladet för att kontrollera vilka appar de jobbat med och vilka de 

har kvar att arbeta med. De samarbetar bra, kör varannan gång på plattan. 

Börjar med Baby Carrot. De väljer den första nivån och arbetar gemensamt i ungefär 5 

minuter, de lyssnar och diskuterar vad meningen betyder och kommer gemensamt fram till 

vilken bild det är. De pratar svenska med varandra. Tröttnar efter 5 minuter, bockar av appen 

på listan och går vidare till en annan app. Denna gång väljer de Interactive English. Det är en 

lite svårare app där det inte alla gånger är självklart vilken glosa det är som de söker. En bild 

presenteras med tre alternativ men det är inte självklart vilket alternativ som söks. Här 

samarbetar de bra, diskuterar tillsammans och provar sig fram.  

 

Elev-K2 + Elev-N2  

Använder sig av appen Sight Words. Den går ut på att man ska lista ut vilket ord som är 

uteslutet ur en mening och som hjälp får man ordet som saknas uppläst av en röst, 

bokstäverna som behövs för att skriva ordet markeras på surfplattan men det står inte i vilken 

ordning man ska trycka på dem. När man klickar på rätt bokstav flyttas ordet in i meningen på 

sin rätta plats. När hela ordet är ditskrivet får man meningen uppläst i sin helhet. 

De samarbetar bra, diskuterar på svenska och de kör varannan gång. Upprepar det som sägs 

med lite fniss. Använder sig av denna app i kanske 5 minuter innan de tröttnar och går över 

till att köra Wordseek – ordpusslet där man söker efter särskilda glosor som finns i en tabell 

jämte pusslet. Denna app fortsätter de med resten av lektionen. 

 

Elev-A2 + Elev-E2  

Sitter och spelar Majongh (ett blockpussel som är ett bra tidsfördriv och tillåtet under rasttid) 

när jag kommer fram, de kommer på sig själva med att den inte finns med på listan över 

tillåtna appar. Elev-A2 reser sig och går och hämtar listan med tillåtna appar. De frågar mig 

om vad de ska göra och jag föreslår Wordseek, visar dem hur det går till. Bra samarbete och 

de pratar svenska. 
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Elev-G2 + Elev-T2  

Använder sig av appen Animal Zoo. Här får man se olika bilder på olika djur och det engelska 

namnet på djuret står skrivet högst upp. Trycker man på skärmen låter det precis som det 

djuret gör i verkligheten, inte naturtroget dock men det låter ganska kul. Det händer olika 

saker också när man trycker på skärmen. Trycker man på djurets namn uttalas det. De 

samarbetar bra, pratar svenska och kör varannan gång. De säger efter uppläsaren och fnissar 

ganska mycket när de trycker fram djurets läte. De jobbar på bra och engagerat utan att störa 

några andra. Fortsätter med detta ganska länge utom mot slutet då pedagogen upptäcker att de 

spelar Majongh vilket inte är tillåtet, de får då en tillsägelse och då går de in på appen Tongue 

Twisters. Det är ungefär som de ramsor vi brukar säga i svenskan t ex sex laxar i en laxask 

fast då på engelska såklart. De försöker läsa det som står på skärmen, de lyckas ganska bra 

med det.  

 

Elev-E2 + Elev-D2  

Elev-D2 är mest aktiv vid surfplattan men Elev-E2 följer aktivt med i allt vad Elev-D2 gör. 

De använder sig av appen Animal Zoo och trycker på skärmen för att få höra vad djuret heter 

och hur det låter. Fnissar ganska mycket tillsammans. Jobbar bra ihop trots att Elev-D2 är lite 

mer dominant än Elev-E2. De är båda engagerade på lite olika sätt och de stör inga andra. De 

jobbar med denna app mest hela lektionen. 

 

 

 

Elev- Se2 + Elev-Ji2  

Använder sig av klockappen Moji Clock. Bra turtagning och för samtal på svenska. Kör 

färdigt en app innan de går vidare till nästa. De jobbar på bra, pratar lite om orden i appen. 

 

 

Elev-Je2 + Elev-Sa2  

Har svårt att stanna vid en app, hoppar runt och testar det mesta. När de stannar till en stund 

vid en app lyssnar de på rösten, säger efter rösten. Pratar svenska med varandra, kör varannan 

gång. 
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Elev-H2  

Sitter själv då hans parkamrat var sjuk, använder klockappen Moji Clock. Tvekar inte utan vet 

exakt vad klockan ska stå på när han får anvisningen. Är väldigt engagerad och stör ingen.  

 

Elev-Je2  

Sitter ensam då hennes parkamrat var sjuk. Använder Wordseek-appen. Letar efter ord, 

frågade mig om en översättning och jag hjälpte henne och tipsade sedan om att hon skulle 

hämta en ordbok, vilket hon gjorde. Använder samma app hela passet. 

 

Elev-Mi1 + Elev-Ma1  

Bra samarbete, pratar svenska med varandra. Använder sig av Wordseek-appen och tävlar lite 

med det par som sitter i närheten om vem som hittar ord fortast. 

 

Elev-W1 + Elev-Eme1  

Använder Wordseek och tävlar lite mot pojkparet bredvid. Bra samarbete, pratar lite 

sinsemellan på svenska. Tidspressar varandra lite 

 

Elev-Re1 + Elev-M1  

Pratar svenska med varandra. Jag uppfattar inte vilken app de använder (vill inte fråga då de 

arbetar väldigt bra). Skriver ord – stavar – lyssnar och säger efter. Bra samarbete, tävlar mot 

varandra om vem som kan stava fortast, skrattar mycket. Hjälper varandra bra. Går över till 

Wordseek sedan. 

 

 

Elev-Em1 + Elev-Me1  

Använder appen Stickman. Kör varannan gång, Elev-Me1tramsar lite. Byter app (jag 

uppfattar inte till vilken) och de stavar, lyssnar på bokstaveringen som läses upp. Elev-Me1är 

dominant, drar i surfplattan Elev-Em1 protesterar lite men inte mycket, byter till Moji Clock. 

 


