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Syftet med studien är att undersöka vilka tankar och attityder lärare på en 

högstadieskola i Mellansverige har kring valet att köpa in iPads till eleverna. 

Ytterligare punkter är att undersöka hur lärare implementerar iPaden i 

undervisningen. En metodkombination av intervju och observation har genomförts 

för att få fram den data nödvändig för studien. Det resultat och de slutsatser som 

framkommit vid denna undersökning är att lärarna ansåg att iPaden tvingar lärare till 

utveckling, att elever och lärare kan arbeta mer kreativt på en iPad jämfört med en 

bärbar dator samt det läsprojekt som skett året innan iPads köptes in till eleverna 

tycks ha gjort lärarna positivt inställda till implementeringen av iPads i 

undervisningen. Lärarna tycks även använda iPaden när undervisningen gagnas av 

den. 
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1. Inledning  
Samhället idag är mycket teknikinriktat. Ofta lanseras nya tekniska produkter av 

olika slag och olika bruk. Skolan har länge hamnat efter i denna teknikutveckling då 

det är mycket dyrt att alltid följa med i den senaste teknikutvecklingen. De senaste 

åren har dock en förändring börjat ske på skolor i Sverige och andra delar av världen. 

I och med En-till-En projektet har skolorna fått möjlighet att uppdatera sin tekniska 

position i världen. I mitten av 2000-talet startades ett projekt kallat En-till-En, vilket 

innebär att varje elev och lärare skall ha en varsin dator och att denna skall fungera 

som ett pedagogiskt redskap i undervisningen. Detta projekt startades som en följd av 

att alla elever skulle få tillgång till liknande utrustning till skolarbetet. Projektet är 

även världsomfattande och finns förutom i Sverige även i stora delar av Europa och 

USA (Hallerström och Tallvid, 2008).  Vissa skolor valde att köpa in persondatorer 

till elever och lärare medan andra valde att i stället köpa in iPads eller andra typer 

surf- eller läsplattor. En av de skolor som valde att köpa in iPads var 

Högstadieskolan. 

Högstadieskolan är en mellanstor skola i Mellansverige. Höstterminen 2013 köpte 

skolan in iPads till alla elever i högstadiet i ovannämnda En-till-En projekt. Under 

vårterminen 2013 arbetade lärare och skolledning med att komma fram till metoder 

och system för att underlätta arbetet med iPads. Jag har under mina många VFU-

perioder varit på denna skola och då kunna se det arbete som tidigare skett med de 

datorer elever och arbetslaget haft till förfogande. När Högstadieskolan under läsåret 

2012/2013 diskuterade och slutligen kom fram till att de skulle välja iPads och inte 

persondatorer blev jag intresserad av vilka lärarnas tankar är kring valet att köpa in 

iPads i stället för persondatorer.  

Då det här är en studie om vilka tankar och attityder lärare på Högstadieskolan har 

kring arbetet med iPads har jag inte utfört en jämförelse mellan olika typer av surf – 

eller läsplattor.  

1. 1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är främst att kartlägga de tankar och attityder lärare 

på skolan har kring varför den undersökta skolan, Högstadieskolan, valt att köpa in 

iPads i stället för datorer då En-till-En projektet skulle genomföras. Jag har även valt 

att undersöka hur lärarna implementerar iPadsen i undervisningen. 

De forskningsfrågor jag valt att fokusera på är dessa: 

- Vilka är lärares tankar och attityder kring valet av iPads i stället för bärbara 

datorer? 

- Hur implementeras iPads i undervisningen? 
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1.2 Begrepp 
 
iPad:  [ai´pæd], en surfplatta, dvs. en bärbar, platt liten dator med tryckkänslig skärm 
och avancerade funktioner, lanserad 2010 av Apple Inc. Under 2010 blev iPad den 
mest sålda och omtalade surfplattan. (NE, 2013) 
 
IKT: Förkortning för informations- och kommunikationsteknik. 
 
Applikation: Tillämpningsprogram, ett datorprogram som är avsett för en viss 
tillämpning i praktiskt arbete (t.ex. ordbehandling eller bokföring) (NE, 2013). 
 
App: Kortform av ordet applikation. 
 
Google Drive: En gratistjänst där flera användare kan dela dokument, ljudfiler samt 
videofiler trots att dessa finns på olika platser, exempelvis elever och lärare emellan. 
Dessa dokument och liknande kan kommenteras, läsas och ändras av de personer 
som fått tillåtelse till detta av den person som först skapade dokumentet. 
 
Facebook: Webbplats för nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande, startad 2004 
(NE, 2013). 
Instagram: Instagram är en tjänst där användare kan lägga upp bilder och därefter 
uttrycka sitt gillande eller ogillande ungefär på samma sätt som den Gilla-funktion 
som finns på Facebook.  
 
Kik: Kik är en gratis sms-tjänst där privata textmeddelanden kan skickas till vänner. 
Även en grupp av flera personer kan skapas där alla delaktiga i gruppen kan se de 
meddelanden som skrivs i gruppkonversationen. 
 
Dropbox: En gratistjänst på en hemsida där den som skapat en användare kan spara 
filer och liknande. Användaren kan därefter nå dessa filer från olika datorer eller 
surfplattor, ifall denne loggar in på Dropbox.  
 
Socrative: Socrative är en applikation där läraren skapar frågor som eleverna 
därefter kan logga in och svara på, därefter kan ingen förutom den lärare som skapat 
testet se de svar eleverna skickat in. I applikationen kan läraren lägga in svar vilket 
gör att eleven som skickar in svar får reda på direkt ifall svaret är korrekt eller inte. 
Dock måste svaret vara korrekt stavat och exakt formulerat på samma sätt som 
läraren skrivit det. 
 
Apple ID: En form av inloggning, vilken krävs för att användaren av iPaden skall ha 
möjlighet att köpa och installera nya applikationer på iPaden. 
 
Läsplatta: Handdator avsedd för återgivning av digitalt lagrad text (e-bok, e-tidskrift 
eller e-tidning), med eller utan bild och ljud. (NE, 2013).  Lärare i3 använder ibland 
ordet läsplatta i stället för surfplatta. 
 
Wi-Fi: Standarder för trådlösa datornätverk av typen WLAN (wireless local area 
network). (NE, 2013). 
 

http://www.ne.se/artikel/158403/
http://www.ne.se/artikel/579672/
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PowerPoint: Ett presentationsprogram tillgängligt till datorer där text, bild och ljud 
kan användas för att presentera diverse ämnen.  
 
Explain Everything: En applikation tillgänglig till iPad. Explain Everything är, likt 
Powerpoint, ett presentationsprogram där text, bild och ljud kan användas för att 
presentera diverse ämnen. 
 
Accesspunkter: Punkter som installeras i byggnaden för att fler personer lättare skall 
få tillgång till det nätverk som finns på platsen. 
 
Smartphone: Även kallad smarttelefon. En mobiltelefon med avancerade 
datorfunktioner, Internetuppkoppling, kamera samt andra funktioner (NE, 2013). 
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2. Forskningsbakgrund  
Användandet av IKT-verktyg i undervisningen blir en utmaning för lärarna då deras 
auktoritet i klassrummet utmanas av den intressantare datorn, eller i detta fall 
iPaden (Somekh, 1997, i Somekh 2007). Dock kan lärarna, om de anammar den 
nyinförda tekniken, få en möjlighet att förändra sin undervisning till ett mer 
ömsesidigt lärande, vilket enligt Somekh (2007), förändrar både lärare och elevers 
arbetssätt och elevernas lärande. 
 
I SOU 1994:118, Informationsteknologin - Vingar åt människans förmåga, skrivs att 
IT kan användas till att skapa nya möjligheter för eleverna. IT i undervisningen bör 
även användas till att tillvarata varje elevs individuella behov och talanger samt  att 
stödja elever i behov av särskilt stöd. Ytterligare påpekas bland annat att IT ökar 
människors förmåga att kommunicera och samarbeta samt att IT ökar människors 
möjligheter att tillägna sig, utnyttja och bearbeta redan existerande information. 
Dock poängteras även att teknologin endast är ett redskap för att uppnå detta. I SOU 
1994:118 påpekas även att individen får:  
 
   förbättrad livskvalitet, bl.a. genom kontakter som ökar möjligheterna att arbeta när och  
  var man själv önskar, men också genom kontakter med ett ökat och mer varierat utbud  
  av kultur, information, förströelse och underhållning stärkt kundmakt och valfrihet på 
  marknaden genom tillgång till fler informationskällor och större jämförelse möjligheter.  
  (A.a., s. 19) 

 
Gärdenfors (2010) menar att det finns två typer av lärande: det informella och det 
formella lärandet. Det informella lärandet sker oftast utanför skolans väggar, 
exempelvis då ett barn lär sig prata eller gå, vilket är en typ av lärande där eleven ofta 
är ovetande om att han eller hon lär sig. I stället sker inlärningen utifrån barnets egen 
inre motivation. Det formella lärandet, däremot, sker innanför skolans väggar och är 
exempelvis då eleven skall lära sig läsa, vilket kräver en annan typ av träning än att 
lära sig prata. Gärdenfors (2010) menar därför att en betydelsefull del i barns och 
elevers lärande är att skapa lärandesituationer som utgår ifrån att det formella 
lärandet bör byggas upp utifrån det informella lärandet.  Gärdenfors (2010) fortsätter 
med att ett framgångsriktigt lärande innehåller två viktiga aspekter, motivation och 
förståelse.  Hylén (2010) skriver även han att det informella lärandet hos elever 
främjas av IKT då eleverna får möjligheten att bli delaktiga i olika forum och liknande 
där deras intressen främjas och de kan ta till sig språkliga delar och mycket annat. 
Faktorer som förhöjer elevers motivation är, enligt Gärdenfors (2010), bland annat 
att undervisningen bör ha elevers intresse som utgångspunkt. Lärsituationer bör 
skapas utifrån elevens egen nivå och att elevernas olika sinnen bör få användas i olika 
uppgifter.  
 
Enligt Vygotskij, refererad av Strandberg (2009), utvecklas barn och elever mycket 
genom samspel. Social kompetens är för Vygotskij ett viktigt fundament i 
människans utveckling; social kompetens är alla former av mänskligt samspel och 
samspel människor emellan grundlägger utveckling, speciellt för barn och elever. 
Vygotskij uppmuntrade därför läraktiviteter där barn och elever kan samarbeta i par 
eller i mindre grupper. Detta på grund av att, enligt Vygotskij, alla läraktiviteter 
gynnas av dialog, vilket även det är en form av samspel (Strandberg, 2009). Dewey 
(2007) skrev att språket är en viktig del för eleven och att språket kan användas till 
att kommunicera med andra om intressen och liknande, eller, liksom Vygotskij 
menade, för samspel med andra. Dock menade Dewey (2007) att språket inte enbart 
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behöver användas till detta, så länge språket inte enbart används till repetition av 
läxor eller inlärda saker. Eleverna bör därför presenteras saker de kan diskutera och 
reflektera över, möjligen saker i kombination med elevernas egna intressen. Dewey 
(2007) menade även att varje individ är en kombination av social kompetens och 
individualitet och därför kan ingen utav dessa delar tas bort från eleverna. 
Undervisningen bör därför se till elevernas intressen, kapacitet och vanor. Utifrån 
detta kan skolan representera livet, och inte enbart en separat del utan koppling till 
livet utanför skolan. Dewey (2007) ansåg att ifall eleven har någon form av intresse 
kan detta ses som ett tecken på växande förmåga och menade därför att det är av 
största vikt för läraren att vara uppmärksam på vad som intresserar eleven då detta, 
enligt Dewey (2007), kan ses som en mätare för elevens utvecklingsnivå.  
 
Giddens (2007) nämner begreppet social uteslutning, vilket innebär att individer i 
olika delar av ett samhälle kan uteslutas på olika sätt från full delaktighet i det 
omgivande samhället. De människor som exempelvis lever i, vad Giddens (2007) 
kallar, ett förfallet bostadsområde med få arbetstillfällen och nedgångna skolor får 
inte samma möjlighet att förändra sin livssituation som andra människor i samhället 
har. Det Giddens (2007) skriver är främst riktat mot samhället i sin helhet, däremot 
kan detta även appliceras i skolvärlden då en form av social uteslutning kan ske ifall 
vissa elever lever i familjer som inte har råd att köpa de nyaste tekniska apparaterna 
eller liknande. Denna sociala uteslutning behöver inte nödvändigtvis ske, men en viss 
risk finns. Hylén (2010) nämner även att ett argument för skolorna att investera i IKT 
i undervisningen är, liksom Giddens (2007) menar, att skapa jämställdhet oavsett 
familjebakgrund elever emellan. Alla elever får då möjlighet att lära sig använda och 
utnyttja informationstekniken i sin undervisning, vilket, som Hylén (2010) påpekar, 
är ett argument som ligger nära skollagens krav att alla elever skall ges en likvärdig 
skolgång. 
 
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) skriver att IKT i undervisningen erbjuder 
många möjligheter för eleverna, dels genom att en annan typ av interaktion skapas 
dels att en möjlighet ges för eleverna att söka reda på information på internet och på 
så sätt få större chanser att utveckla deras kritiska tänkande.  Författarna menar även 
att datorn kan fungera som ett verktyg för att "spränga gränser" (Alexandersson et 
al., 2001,s.18). Dock menar Alexandersson et al. (2001) att IKT inte enbart skall ses i 
innebörden datorn. Även tidningar, filmer, radio och bloggar är en del av begreppet 
IKT. Dessa olika källor ger elever och lärare ett nästan obegränsat spektrum av 
informationsmedia. I och med detta kan även elever få chansen att kommunicera 
med andra elever utanför skolan, och även utanför landets gränser (Alexandersson et 
al., 2007). 
 
Det är främst lärarnas uppfattning om lärande och kunskap som påverkar hur 
undervisningen ser ut på skolan. Det är inte tekniken som har den tyngsta rollen, 
menar Alexandersson et al. (2001), däremot kan utvecklingen av undervisningen 
underlättas ifall datorer används medvetet för att förändra det pedagogiska 
arbetssättet. Hylén (2010) menar även att elevernas kunskaper kan utvecklas med 
hjälp av IKT i undervisningen. Han skriver att studier visar att användning av IKT i 
undervisningen ger positiva resultat i elevernas förmåga att bearbeta information, att 
reflektera och tänka kritiskt samt att vara kreativa i undervisningen. Även Svensson 
(2008) påpekar att det krävs ett visst lärarengagemang för att ett IKT-projekt skall få 
möjlighet att dras igång i skolan. Liksom Svensson (2008) visar Jedeskogs (2000) 
undersökning att lärarna har stort inflytande över hur mycket och på vilket sätt IKT 
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används i undervisningen. Även Jedeskog (2000) fann att elevers kreativitet kunde 
utvecklas med hjälp av IKT i undervisningen. 
 
Alexandersson et al. (2001) nämner att en strategi som var vanlig för eleverna att 
använda sig av då de var osäkra på hur olika program och liknande fungerade, var att 
fråga sig fram. Eleverna frågade då först och främst läraren men kunde även fråga en 
kunnig klasskamrat. Alexandersson et al. (2001) noterade även att elever som 
arbetade ensamma ofta bad förbipasserande klasskamrater om hjälp. 
 
I ett processorienterat arbetssätt är IKT en fördel, tack vare att det underlättar för 
eleverna att bearbeta och fortsätta skriva på de texter de arbetar med i 
undervisningen. I det processorienterade arbetssättet betonas även vikten av det 
autentiska skrivandet och den kommunikativa aspekten; eleverna blir mer 
motiverade att skriva och skrivandet upplevs mer meningsfullt ifall de vet att någon 
annan kommer att läsa texten. Detta kan skapas genom att texterna publiceras på 
exempelvis en blogg1 eller liknande (Alexandersson, et al., 2001). Den potentiella 
publiken som blir då elevernas texter läggs in på en hemsida, blogg eller liknande kan 
göra att eleven anstränger sig mer samt att skapandet av texten kan bli roligare 
(Svensson, 2008). Digitala medier kan erbjuda kreativa och skapande möjligheter för 
språkutbildningen, anser Svensson (2008).  Han menar, liksom Alexandersson et al. 
(2001) skriver, att öppen publicering av elevernas texter kan skapa arbetsglädje hos 
eleverna samt att de motiveras till att fortsätta skriva eller skapa på andra sätt. 
Motivation är en viktig faktor för elevernas fortsatta arbete i undervisningen och en 
viktig faktor gällande inlärningen av ett ämne. Motivationen kan höjas, i detta fall hos 
eleverna, bland annat genom att ett sammanhang skapas samt en öppenhet mot 
världen utanför skolan för att skolan på så sätt inte skall bli en isolerad värld 
utesluten från verkligheten (Svensson, 2008). 
 

2.1 Tidigare studier 
 
Berggren (2008) fann i sin undersökning om IKT i skolan att de lärare hon intervjuat 
ansåg att IKT var till stor hjälp för lässvaga elever i klasserna. En lärare menade att 
förr skrevs mycket på tavlan och eleverna fick anteckna själva men sedan datorn 
introducerats skrev läraren i stället direkt på datorn och för de lässvaga eleverna 
kunde anteckningar skrivas ut och delas ut. En lärare i Berggrens (2008) studie 
menade att de lässvaga eleverna även kunde få hjälp med att läsa betygskriterier i och 
med att läraren, med hjälp av datorn, spelade in dessa och därefter gav dem till 
eleverna. 
 
Berggren (2008) fann även att lärarna ansåg att det var lättare att spara 
anteckningar, planeringar och liknade för att därefter på ett enkelt sätt kunna ta fram 
dessa vid ett senare tillfälle. Lärarna kunde även enkelt dela med sig av planeringar, 
hemuppgifter, information till föräldrar och liknande, via olika klasshemsidor vilket 
gjorde samspelet mellan hemmet och skolan till en enklare procedur än den tidigare 
varit. I Berggrens (2008) studie ansåg de intervjuade lärarna även att användandet 
av IKT i undervisningen att eleverna fick fler chanser till att bli kritiska och 
                                                           
1
 Hylén (2010) beskriver en blogg som en hemsida där en eller flera kan lägga in text, bilder och 

länkar. andra kan även skriva kommentarer på det som finns på bloggen, dock kan endast de med 
tillgång till lösenordet skriva nya texter eller lägga in bilder. 
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ifrågasättande då de kunde söka mycket information på internet. Datorn kunde även, 
ansåg de lärare intervjuade av Berggren (2008), fungera som en motivationsfaktor i 
undervisningen. En av de intervjuade lärarna påpekade dock att eftersom eleverna 
var vana vid datorer fick utrustningen på skolan inte vara för gammal då många 
elever kan ha bättre utrustning i hemmet än den de får tillgång till i 
undervisningen. Samma lärare fortsatte även med att förklara att de datorer eleverna 
fick tillgång till i de datorsalar som fanns på skolan inte var i bästa skick till skillnad 
från de datorer lärarna hade tillgång till (Berggren, 2008).  
 
I en studie utförd av Lindberg (2000) berättar en av de intervjuade lärarna att det är 
oerhört viktigt att läraren verkar som handledare i elevernas datoranvändning och 
ger dem vägledning i datoranvändningen trots att många av eleverna troligtvis redan 
är duktiga i hanteringen av datorn. Den intervjuade läraren menar att en del av 
lärarens roll är att se till att eleverna uppnår ett resultat med det de gör. Dock bör 
läraren kunna se skillnad på ett arbete producerat av eleven och ett arbete kopierat 
och utskrivet från en hemsida och inlämnat till aktuell lärare. Den intervjuade läraren 
ansåg att läraren i det aktuella ämnet även bör avgöra när det är relevant att använda 
datorn och när det inte är det (Lindberg, 2000). Andra lärare i Lindbergs (2000) 
studie påpekar, liksom lärare i Berggrens (2008) studie påpekat, att datorn gör 
återanvändandet av uppgifter mer lättillgängligt. Uppgifterna är enklare att anpassa 
med hjälp av datorn efter den grupp som skall få uppgiften om läraren märker att 
vissa punkter bör förändras eller uppdateras. Samma lärare i Lindbergs (2000) 
studie menar, liksom tidigare nämnda lärare i Berggrens (2008) studie påpekade, att 
kommunikationen med föräldrar förenklas i och med datoranvändningen. 
 
Johansson (2012) fann i sin undersökning att det i funnits problem med datorerna 
som använts i undervisningen innan eleverna fick tillgång till iPads. När eleverna 
skulle starta datorerna var uppstartningstiden lång och eleverna fick därför problem 
med att hålla fokus på uppgiften. Skillnaden med iPads var här att batteritiden var 
längre än den varit med datorerna och uppstartningstiden var kortare vilket 
resulterade i att eleverna inte tappade fokus lika lätt. Lärarna upplevde även att 
lektioner kan bli mindre stressiga ifall hanteringstiden av, exempelvis, datorer 
minskas, vilket resulterar i att läraren får mer tid till att fokusera på att hjälpa 
eleverna under lektionerna (Johansson, 2012). 
 
Lärarna i Johanssons (2012) studie ansåg att ett problem som fanns med iPadsen var 
att uppkopplingen till internet inte var upplagd på ett tillräckligt smidigt sätt. För att 
iPadsen skulle ha tillgång till internet krävdes en inloggning varje dag vilket skapade 
problem då vissa bland personalen glömt logga in för tillgång till internet, eftersom 
detta sker automatiskt i hemmet där en automatisk inloggning kan ske. Detta 
resulterade även i problem med att använda vissa applikationer på iPaden då många 
av dessa behöver uppkoppling till internet för att kunna fungera ordentligt. 
Ytterligare ett problem som lärarna i Johanssons (2012) studie nämner är problemet 
med att skriva ut från iPadsen.  Skrivarna är inte kopplade till ett nätverk som 
personalens och elevernas iPads kommer åt, vilket gör att för att kunna skriva ut 
krävs det att läraren skickar arbetet via e-post. Därefter öppnas i en dator som först 
måste startas upp och därefter logga in på sin e-post och hämta arbetet för att sedan 
skriva ut från datorn. Dessa praktiska problem var några av de största problemen 
Johansson (2012) kunde se i sin studie. Ytterligare ett problem lärarna i Johanssons 
(2012) studie möttes av då iPads införskaffades var dokumenthanteringen. Eleverna 
använder sig av olika applikationer när de skriver på iPaden och dessa är svåra att 
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lokalisera på iPaden då de olika applikationerna har olika sparsystem. En av lärarna i 
Johanssons (2012) studie hade löst detta problem genom att använda en tjänst där 
allt som skrivs av eleverna på iPadsen sparas automatiskt och laddas upp på en server 
på internet oberoende av skolan. 
 
Jönsson (2012) har under en längre tid följt lärare och elever en kort tid efter de 
infört iPads till elever och lärare på en skola med förskoleklass till årskurs 4. En 
aspekt Jönsson (2012) kunde se hos både lärare och elever var ett stort engagemang 
och för de elever som funnit mycket stillasittande arbete en utmaning i 
undervisningen tycks införandet av iPads vara en inspiration. Jönsson (2012) skriver 
att den rektor hon samtalat med i sin undersökning om IKT i skolan berättar att de 
valde iPads i stället för datorer tack vare deras kontakt med ett datorföretag där 
lärare och rektor fick information om iPads. Rektorn förklarar att ytterligare ett skäl 
var att på skolan fanns en lärare som var villig att driva ett projekt där de inte riktigt 
var säkra på hur alla detaljer i projektet borde vara. Vid intervju med denna lärare 
klargjordes att läraren såg många möjligheter i och med införandet av iPads i 
undervisningen och att läraren såg en fördel med att iPadsen hade kort 
uppstartningstid vilket gjorde att eleverna inte lika tidigt förlorade fokus på uppgiften 
som vid uppstartandet av en dator. Ytterligare en fördel denna lärare såg med 
införandet av iPads i undervisningen var tillgången till e-böcker (elektroniska böcker) 
som kunde laddas ned till elevernas iPads, vilket gjorde att eleverna kunde välja 
mellan att lyssna till böckerna och följa med i texten eller enbart lyssna (Jönsson, 
2012). 
 
En nackdel med IKT Lindberg (2000) såg i sin studie var tillgången till datorer.  En 
av de intervjuade lärarna menade att ifall ett större antal datorer fanns tillgängliga för 
eleverna skulle denna lärare använda sig av datorer ytterligare i sin undervisning. 
Ytterligare en lärare i Lindbergs (2000) studie påpekade att ifall ett större antal 
datorer fanns tillgängliga för eleverna skulle dessa troligtvis användas i större 
utsträckning än denna lärare menade att de gjorde.  

2.2 Utvärdering av Stockholms stads iPad-

satsning 
 
I utvärderingen av Stockholms Stads iPad-satsning på skolorna framkom ett flertal 
positiva effekter hos både elever och lärare. En faktor som framkom var att det 
faktum att eleverna själva disponerade sin iPad ökade det ämnesövergripande arbetet 
i undervisningen samt att föräldrar och målsmän till de elever som själva 
disponerade sina iPads menade att eleverna blivit lättare att motivera till att göra 
läxor och annat skolarbete i hemmet. Föräldrar och målsmän framhöll att de fann 
eleverna mer villiga att delge dem mer av skolarbetet samt vad som skedde i skolan. 
De lärare som deltagit i utvärderingen verkade ha lättare att ta till sig tekniken samt 
mer positivt inställda till iPadsen i undervisningen än hur inställningen till ny teknik 
brukar te sig (Hylén, 2013). 
 
En gymnasieskola som deltog i utvärderingen noterade en högre abstraktionsnivå i de 
bokanalyser eleverna genomförde tack vare att eleverna nu haft möjlighet att filma 
sina boksamtal samt genomföra dessa utan lärarens medverkan, vilken vanligtvis 
leder till att eleverna styrs av lärarens bekräftelser via gester och tal. I och med att 
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läraren då inte var närvarande vid utförandet av boksamtalet kände eleverna sig 
friare att föra diskussionerna om boken utifrån sina egna utgångspunkter, vilket då 
ledde till mer avancerade samtal mellan eleverna (Hylén, 2013).  
 
De lärare och elever som deltog i utvärderingen utförd av Hylen (2013) framförde 
även tekniska synpunkter angående användningen av iPads i undervisningen. 
Batteritiden och uppstartningstiden var två av många andra punkter som både lärare 
och elever framförde hade förbättras. Batteritiden var längre medan 
uppstartningstiden förkortats nämnvärt i jämförelse med bärbara datorer. Lärare och 
elever menade även att den lätta vikten hos iPaden gjorde att eleverna blev mer 
villiga att bära med sig dessa oavsett var de skulle. De ansåg även att läsningen blev 
förenklad i och med iPads då skärmen går att vrida på, ljuset går att ställa in samt att 
det var enklare få till en bekväm läsställning med iPaden jämfört med en bärbar 
dator. Lärare uttryckte att det var betydligt färre tekniska problem med iPadsen; de 
hakade mycket sällan upp sig och de applikationer som användes slutade mycket 
sällan att fungera vilken underlättade användningen.  
 
Några problem som framkom av utvärderingen var bland annat att de skrivare som 
fanns på skolorna inte hade kontakt med iPadsen, vilket gjorde att arbeten etc. 
skickades till datorerna på olika sätt för att därefter kunna skrivas ut därifrån. 
Ytterligare ett problem lärarna framförde var lagringen av elevernas arbeten på 
iPadsen. Vissa skolor använde sig av en gratistjänst kallad Dropbox, medan de flesta 
lagrade elevernas arbeten direkt i iPaden, vilket Hylén (2013) menade inte är en 
betryggande lösning. Ett annat stort problem lärarna noterat var att vissa elever 
verkade uppfatta iPaden som ett lekredskap där spel och mediekonsumtion ibland 
skedde mer än skolarbete.  
 
Liksom de flesta andra författare nämnda i detta kapitel noterat, påpekade Hylén 
(2013) att nyfikna och engagerade lärare krävs för att denna typ av projekt skall 
kunna bedrivas. En kunnig lärare har lättare att lära eleverna hur de olika 
applikationerna fungerar samt göra dem motiverade till arbetet. Det verkade som om 
de elever som haft intresserade och kunniga lärare var mer nöjda med de 
applikationer och liknande som användes i undervisningen.  

 

2.3 Läsa med iPad – Högstadieskolans 

utvärdering av tidigare projekt med iPads 
 
Högstadieskolan är en skola som sedan början av höstterminen 2013 införskaffade 
iPads till alla elever i årskurs 7-9. Dessa iPads betalades av skolan. Om en olycka sker, 
exempelvis ifall iPaden skadas eller går sönder, står eleven för denna kostnad. Denna 
iPad är främst till för skolarbetet och skall medtages till varje lektionstillfälle, vid 
undantag för de lektioner då läraren meddelat motsatsen.  Högstadieskolan valde 
innan eleverna fick tillgång till sina iPads att alla arbeten skulle sparas och delas 
elever och lärare emellan via gratistjänsten Google Drive, vilket innebar att elever 
och lärare kan läsa, kommentera samt ändra de dokument där sådan tillåtelse givits. 
Eleverna har exempelvis inte tillåtelse att ändra i de instruktioner lärarna på skolan 
delar med dem. Dock ombedes alla elever ge lärarna, vilka dokumenten delas med, 
tillåtelse att ändra, kommentera samt läsa dokumentet.  
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Under läsåret 2012/2013 genomförde Högstadieskolan ett läsprojekt inom 
svenskämnet där de köpte in en klassuppsättning iPads som varje klass i årskurs 7 
använde i tur och ordning.  Dessa användes först och främst till skolarbetet och det 
var endast lärarna i svenskämnet som använde iPadsen i undervisningen, dock hade 
eleverna tillgång till iPadsen under hela dagen. En utvärdering av projektet 
genomfördes av lärare i2, som var drivande i både läsprojektet och inköpandet av 
iPads till varje elev, där eleverna ställdes frågan på vilket sätt de ansåg att läsning var 
enklast, med iPad eller en vanlig bok. Av 33 elever svarade 30 vad de ansåg om 
läsprojektet: 27 elever svarade att det var enklare att läsa på iPaden, två elever 
svarade att det var lättare att läsa en vanlig bok och en elev svarade att det inte 
spelade någon roll. Svaren var jämnt fördelade mellan pojkar och flickor i klassen. 
Eleverna fick därefter förklara varför de svarat som de gjort. Några av dessa svar från 
eleverna var bland annat att storleken på sidorna gick att förändra (förstora eller 
förminska). Eleverna ansåg att vanliga boksidor är torra att ta på och därför är iPaden 
skönare att använda. Eleverna påpekade att iPaden själv kom ihåg vilken sida läsaren 
var på sist och ytterligare ett svar var att det var enklare att låna bok på iPaden då de 
inte behövde gå iväg till biblioteket. Utlåning var dock enbart möjlig ifall läraren eller 
eleven hade tillgång till elevernas lånekortsnummer. De elever som ansåg att bok var 
bättre att läsa i svarade bland annat att iPaden måste laddas och startas upp, att en 
bok var lättare att hålla samt att de ansåg att en bok var enklare att hålla när läsaren 
sitter ned. 
 
I lärare i2s egen utvärdering av läsprojektet uttrycks att läraren hade svårt att svara 
på ifall motivationen höjts hos eleverna då detta projekt inleddes i början av året när 
klassen var ny för läraren. Läraren menade att eleverna verkade vara positivt 
inställda till projektet i början. Dock insåg de snabbt att iPad inte enbart innebar 
nöje, utan de skulle även läsa boken ordentligt samt reflektera kring den. Läraren 
skriver i utvärderingen att ingen skillnad i motivation mellan pojkar och flickor 
kunde ses, dock ansåg läraren, utifrån de läsprojekt utan iPads som genomförts i 
tidigare grupper, att pojkar som grupp var mer motiverade att läsa när de fick hålla 
en iPad jämfört med när de fått en bok att hålla i. 
 
Lärare i2 noterade även de fördelar som kunde ses med att använda iPad i 
undervisningen, vilket först och främst gällde hur iPaden kan hjälpa läraren att 
individualisera undervisningen. Några av de fördelar som påpekades av läraren var, 
liksom eleverna själva påpekat, möjligheten att förstora texten, möjligheten att ändra 
bakgrundsljuset för att anpassa för ögonen vid läsning, det faktum att alla elever kan 
låna en bok utifrån egen förmåga och att ingen av kamraterna kan se hur tjock eller 
tunn boken är, alla elever har efter läsningen tillgång till en egen dator att börja 
skriva sitt arbete på samt att de elever som har svårt med koncentrationen hjälptes av 
ett verktyg som reagerade direkt. I och med att iPaden hade betydligt kortare 
uppstartningstid än datorerna tidigare haft behövde eleverna inte vänta ca tio 
minuter på att verktyget skulle startas. 
 
Läraren kunde även se nackdelar med läsprojektet. Dessa var bland annat att det var 
svårt för läraren att se om eleven valt en för kort eller lång bok. Dock ansåg läraren 
att detta kunde undvikas genom att eleverna ombads skriva upp boktitel och sidantal 
direkt efter de lånat boken. Läraren menade även att StavaRex, ett hjälpmedel för 
elever med läs- och skrivsvårigheter, saknades på iPaden. 
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I utvärderingen ombads läraren att skriva upp vad som bör tänkas på till nästa 
projekt med iPads, var läraren noterade att Wi-Fi åtkomsten borde förenklas på 
grund av att eleverna under läsprojektet tvingats koppla upp till nätverket flera 
gånger per lektion. Läraren ansåg att sparandet av filer på iPadsen borde struktureras 
upp och underlättas, att undervisningen borde planeras på ett sådant sätt att 
undervisningen skulle hamna i fokus och att iPaden är ett verktyg. Läraren ansåg 
även att hörlurar och tangentbord borde finnas tillgängligt, dock inte en per elev men 
några stycken per klass.  
 

3. Metod och material  

Denna undersökning är en kvalitativ fallstudie och detta för att jag valt att undersöka 
vilka tankar och attityder lärare på Högstadieskolan har kring valet att köpa in iPads 
till alla elever i stället för persondatorer. Eftersom detta är ett enskilt fall på en 
specifik skola blir studien en form av fallstudie. En fallstudie är även den mest 
lämpliga då fallstudier går in mer på djupet och ofta kan ge svar på varför vissa 
företeelser sker eller inte. Det fall som undersöks är även naturligt förekommande på 
platsen där studien genomförs, vilket i detta fall är på Högstadieskolan, och det som 
studeras kommer fortsätta ske trots att studien är över, exempelvis kommer 
Högstadieskolans arbete med iPads trots att denna studie är över (Denscombe, 
2009). En kvalitativ studie innebär att studien främst genomförts med bland annat 
observation och intervju samt att den data som samlats inte är kvantifierbar, vilket 
intervjusvar i form av åsikter och tankar inte är (Denscombe, 2009). 

 
Vid genomförandet av en fallstudie förespråkas forskaren att använda sig av 
metodkombination vilket jag valt att genomföra (Denscombe, 2009). 
Metodkombinationen bestod av semistrukturerade intervjuer och observationer. 
Kombinationen av observationer och intervjuer valdes, liksom Stukát (2011) påpekar, 
på grund av att de intervjuade ibland inte är helt sanningsenliga, antingen medvetet 
eller omedvetet, och därför kan observationer vara ett bra komplement till dessa. 
Metodkombination kan även vara att föredra för att komplettera de eventuella 
svagheter eller snedvridningar som kan finnas hos de olika metoderna (Denscombe, 
2009). Dock poängterar Denscombe (2009) att det inte är fullständigt säkert att 
fynden från de olika metoderna, i detta fall observation och intervju, bekräftar 
varandra och att forskaren bör vara beredd på detta. Detta skedde däremot inte i 
denna undersökning då fynden från observationerna och intervjuerna med de 
deltagande bekräftade varandra.  
 
Då syftet med studien var att få information om lärarnas personliga tankar och 
åsikter om arbetet med iPads och deras tankar och attityder kring valet att köpa in 
iPads i stället för persondatorer valde jag att göra intervjuer på grund av att metoden 
intervju är den som förespråkas av både Stukát (2011) och Denscombe (2009). Som 
nämnts ovan valde jag att genomföra semistrukturerade intervjuer och detta på 
grund av att jag från början formulerat ett fåtal frågor i enlighet med syfte och 
frågeställningar. Om lärarna valde att diskutera saker jag inte tänkt på under 
skapandet av intervjuguiden, vilket även skedde under alla tre intervjuer. Detta val av 
intervju gjorde då att svaren och de punkter lärarna valde att ta upp enkelt kunde 
föras in i intervjun. Under intervjuerna använde jag en diktafon för att kunna få med 
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allt som sades och även få med eventuellt tonfall hos de deltagande lärare då de 
eventuellt betonade vissa punkter och liknande.  
 
Vid presentationen av resultatet valde jag att bortse från vissa av de frågor jag ställt 
till de intervjuade lärarna vid datainsamlingen. Detta val gjordes utifrån grunderna 
att jag märkte att inte alla frågor jag ställt under intervjuerna var relevanta för 
resultatet i denna studie.  
 
De observationer som genomfördes var den typ som Denscombe (2009) kallar direkt 
observation. Detta gjordes för att på så sätt kunna ta del av hur lärarna arbetade med 
iPads i undervisningen och ifall det lärarna ansåg i de intervjuer som genomfördes 
stämde med vad som kunde observeras. Till dessa lektionstillfällen skapade jag ett 
observationsschema för att kunna vara säker på att jag registrerat samma data under 
varje observerat lektionstillfälle. Under observationerna försökte jag, liksom 
Denscombe (2009) påpekar, att inte förändra den observerade lektionen för att inte 
på något sätt förändra resultatet. Jag valde därför att placera mig längst bak i 
klassrummet där jag fick god uppsikt över vad eleverna gjorde på sina iPads samt hur 
läraren arbetade med iPadsen.  
 

3.1 Urval 
 
Jag valde att genomföra studien på Högstadieskolan på grund av vad Denscombe 
(2009) kallar bekvämlighetsurvalet. Detta innebär att jag av bekvämlighetsskäl valde 
att genomföra studien på Högstadieskolan på grund av att jag tidigare haft mycket 
och god kontakt med skolan och arbetslaget.  
 
I arbetslaget arbetade sex lärare och mitt mål var att få tid till intervju med alla sex 
under den period jag var där. Dock var det endast tre lärare som uttryckte sitt 
samtycke till intervjuer och hade tid till dessa. Därför skedde intervjuer endast med 
dessa tre. En utav dessa lärare, i studien kalla lärare i2, är förstelärare på 
Högstadieskolan och är den som varit mest drivande i projektet med iPads i 
undervisningen. Jag fick dock tillåtelse av ytterligare två lärare vid genomförandet av 
observationerna på grund av att detta kunde ingå i lektionstiden och tid inte behövde 
tas från annat, vilket behövts göras för intervjuer. Under datainsamlingen 
genomfördes tolv observationer av lektionstillfällen.  

3.2 Etiska principer 

Fyra krav som Vetenskapsrådet (2002) påpekar bör finnas med i en studie är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär att forskaren bör informera uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare om syftet med projektet samt vilka villkor som gäller för 
deras deltagande i studien. Deltagarna skall även upplysas om att deltagandet i 
studien är frivilligt och att de när som helst under studien har rätt att avbryta sin 
medverkan. Detta krav anser jag mig ha fullföljt i och med att jag informerade de 
deltagande om syfte med studien samt vilka metoder som skulle användas för att 
samla den data som behövdes.  
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Samtyckeskravet innebär att forskaren skall inhämta samtycke från de deltagande i 
studien och om de deltagande är under 15 år bör förälder/målsmans samtycke 
inhämtas. Alla lärare som deltog i denna studie gav sitt samtycke och eftersom jag 
inte studerat eller intervjuat elever under 15 år har jag inte skickat ett missivbrev till 
elevernas föräldrar/målsmän för deras samtycke.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att de deltagandes namn inte får nämnas i studien 
och därför har jag givit de deltagande lärarna fiktiva namn. De lärare som endast 
observerats har fått benämningen o+#, var # symboliserar en siffra, exempelvis o1. 
De lärare som deltagit i både observationer och intervju har fått benämningen i+#, 
var # även här symboliserar en siffra. Jag har även, som nämnt tidigare, valt att ge 
den skola där studien genomförts ett fiktivt namn, Högstadieskolan, för att 
ytterligare skydda de medverkandes identitet. 
 
Nyttjandekravet, till sist, innebär att den data som samlats under studien endast får 
användas till forskningsändamål, vilket jag löst i och med att den data jag samlat in 
raderats vid studiens slut. 
 

3.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 
De metoder jag valt att använda mig av i denna studie anser jag är de som på bästa 
sätt skulle hjälpa mig få fram data relevant för denna studie, eftersom jag dels vill se 
hur lärarna arbetar, dels vilka lärarnas tankar och attityder var kring valet att köpa in 
iPads i stället för persondatorer till eleverna. Observationer är en lämplig metod för 
att få fram vad de deltagande faktiskt gör och på så sätt kan jag få fram på vilket sätt 
lärarna arbetar med iPads och även jämföra de observerade lektionerna med vad de 
intervjuade lärarna berättar, vilket Dencsombe (2009) nämner. Intervjuer, däremot, 
är en lämplig metod för att få fram åsikter och liknande hos de deltagande i studien 
och på så sätt kan jag få fram lärarnas tankar om varför Högstadieskolan skulle välja 
att köpa in iPads i stället för datorer.  
 
Eftersom denna studie utgår ifrån intervjuer med lärare i ett arbetslag av de många 
som finns som Högstadieskolan är en av svagheterna att jag inte kan ge resultat 
utifrån de eventuella korrekta orsakerna till varför skolan valde att köpa in iPads till 
eleverna.  Då jag inte intervjuat rektorer eller andra ansvariga på skolan kan jag inte 
ge ett fullständigt svar på vad ledningen på skolan haft för grunder till varför de gjort 
deras val. Ytterligare en svaghet i och med ovannämnda intervjuer är att detta endast 
är åsikter och inte fasta bestämmelser. En svaghet med intervjuer är att, som nämnt 
ovan, finns en viss risk att de deltagande i studien inte är fullt sanningsenliga. Detta 
är dock en faktor jag som intervjuare och forskare inte kan påverka nämnvärt 
eftersom jag inte med säkerhet kan utläsa huruvida de deltagande svarar 
sanningsenligt eller inte. Då syftet med studien är att undersöka lärares personliga 
tankar och attityder till valet av iPads i stället för persondatorer är det inte en nackdel 
för studiens slutresultat att jag inte intervjuat ledningen på skolan. 
 
Då denna studie innehåller information om lärares arbete med iPads i 
undervisningen kan denna undersökning vara relevant för skolor som överväger att 
välja iPads över datorer vid En-till-En projektet. I och med att denna undersökning 
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även innehåller förklaring på hur vissa problem lösts kan den eventuellt hjälpa andra 
lärare som arbetar med iPads att förenkla sitt arbete med iPads i undervisningen ifall 
de stött på liknande problem.  
 
Eftersom denna studie är genomförd som en fallstudie om ett fall på en enskild skola 
i grundskolans senare år kan resultatet inte appliceras som en statistiskt bevisande 
studie på andra skolor som också valt att köpa in iPads. Detta gör att denna studie 
inte är generaliserbar. Det är inte säkert att samma resultat uppnås ifall en liknande 
studie utförs på en annan skola vid ett annat tillfälle. Eftersom studien bygger främst 
på hur individuella lärare arbetar med iPads samt de enskilda lärarnas personliga 
åsikter och tankar om iPads och datorer är det inte en statistiskt bevisande studie 
vars resultat kan appliceras på andra liknande genomförda studier. Trots detta kan 
resultatet, som nämnt ovan, vara av intresse och eventuellt tjäna som inspiration för 
lärare och skolor som antingen deltar i En-till-En-projektet eller överväger att delta i 
liknande projekt. 
 

4. Resultat  

4.1 Observationer  
 
Jag har valt att börja resultatpresentationen av de observationer som genomförts vid 
datainsamlingen genom att gå igenom det observationsschema jag utgått från under 
mina observationer (se Bilaga 2).  
 

4.1.1 Vad används iPads till under lektionerna? 
 
Av de sju punkter jag valt att observera (se Bilaga 2) var det en punkt som inte skedde 
under de tolv tillfällen dessa observationer ägde rum: filmskapande. Dock tycktes 
arbetet under en lektion i tyska leda till ett senare arbete där eleverna skulle bli 
ombedda att spela in sig själva då de talade tyska utifrån en text de arbetat med. 
 
Informationssökning skedde endast en gång vid de observerade lektionerna medan 
iPaden användes som skrivmaskin vid tre tillfällen. Självfallet svarade eleverna på 
Socrative (återkommer till detta nedan) genom att skriva på iPaden. Dock har jag 
endast gett benämningen att använda iPaden som skrivmaskin vid de tillfällen då 
eleverna skrev längre texter under en längre period, exempelvis under en 
svensklektion med lärare i2. 
 
Att använda iPaden till spel var en punkt som skedde vid nästintill alla 
lektionstillfällen som observerades. Dock skedde detta i betydligt mindre grad vid de 
sju tillfällen då läraren bett eleverna att lägga undan iPadsen på grund av att dessa 
inte skulle användas under lektionstillfället. En punkt jag valt att inte observera som 
jag dock lade märkte till som oerhört vanlig under lektionerna var användningen av 
olika sociala medier. Facebook, Instagram och Kik var tre av många sociala medier 
eleverna använde sig av för att kommunicera med kamrater i klassrummet, i andra 
klasser på skolan och troligtvis med kamrater på andra skolor. Läsning av böcker 
skedde endast under de två lektioner i svenska som observerats. Dock skedde läsning 
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av kortare textstycken och likväl de dokument och instruktioner som delas lärare och 
elever emellan via Google Drive. Ytterligare en typ av text som lästes ofta var de korta 
texter som skrevs elever emellan på tidigare nämnda sociala medier. 
 
Det var endast en av de fem observerade lärarna som valde att inte använda iPaden i 
sin undervisning, lärare o2.   Under dessa lektioner tillbringades inte lika mycket tid 
på spel på iPaden då eleverna inte skulle använda dessa under lektionen. Eleverna 
hade under dessa lektioner inte någon legitim ursäkt att använda iPaden under 
lektionen och kunde då inte dölja spelandet under tiden de arbetade med uppgifterna 
för lektionen. 
 
Vid fem lektionstillfällen observerades att iPaden inte användes i undervisningen på 
grund av att dessa inte behövdes. Av dessa fem lektionstillfällen var två 
matematiklektioner, ett tillfälle var en laborationslektion där eleverna arbetade 
praktiskt och var två tillfällen föreläsningslektioner då större delen av lektionstiden 
gick till att läraren föreläste om det aktuella ämnet. Under den första 
matematiklektionen som observerades arbetade eleverna med problemlösning och 
när eleverna ansåg sig ha löst uppgiften fotograferade lärare i3 elevernas lösningar 
och visade dessa via en applikation kallad Explain Everything på en projektor i 
klassrummet. i3 gick därefter igenom elevernas olika lösningarna och förklarade hur 
de som kommit fram till rätt svar tänkt och lät även eleverna diskutera de olika 
tankesätt som använts vid de felaktiga uträkningarna. Eleverna verkade vid detta 
tillfälle bli motiverade av att de kunde se sina olika lösningar via projektorn och få 
möjlighet att diskutera dessa. 
 

4.1.2 Verkar läraren säker i användningen av iPads samt 
kunde tekniska problem observeras?  
 
Fyra av fem lärare verkade intresserade och säkra i användningen av iPads i 
undervisningen. Den lärare som inte verkade säker var även den som valde att inte 
använda iPads i sin undervisning. Tekniska problem var få under de lektionstillfällen 
som observerades. Ett problem som återkom var att eleverna glömt det lösenord de 
behövde för att koppla upp till nätverket och till sin epost-adress. Denna behövdes 
dock inte nämnvärt ofta då iPaden kunde komma ihåg nätverket och på så vis 
automatiskt koppla upp till detta när eleverna var inom räckhåll för accesspunkterna 
med sina iPads. 
 

4.1.3 Ytterligare punkter som observerades  
 
Ytterligare punkter som observerades som inte hör till tidigare nämnda punkter var 
bland annat att lärare o1 ofta använde sig av en applikation kallad Socrative.  
Lärare o1 uttryckte vid ett tillfälle att den automatiska rättningsfunktionen i 
applikationen kan vara enklast att använda vid svar där endast ett ord krävs, 
exempelvis vid glosförhör i olika språkämnen. Lärare o1 använde Socrative under ett 
lektionstillfälle som observerades till att låta eleverna svara på frågor om vad de gått 
igenom under tidigare föreläsningar, varefter läraren kunde se vilka som uppfattat 
den information de fått och vilka områden som behövde upprepas för att öka 
förståelsen hos eleverna. 
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En annan tjänst som användes av både lärare i2 och o1 var padlet.com, vilket är en 
digital anslagstavla där läraren börjar med att skapa en anslagstavla var eleverna 
därefter kan lägga upp texter. Alla som har tillgång till anslagstavlan kan se dessa. 
Den lektion som observerades där o1 använde sig av padlet.com var det första 
tillfället då denna tjänst skulle användas av läraren. o1 och eleverna upptäckte tidigt 
ett problem i och med att de texter som lagts upp på padlet.com inte kunde redigeras 
när de väl fanns upplagda på padlet.com. Lärare o1 meddelade då lärare i2 om detta 
på grund av att i2 skulle använda sig av padlet.com vid ett senare tillfälle och 
problemet löstes med att eleverna först skrev texterna med hjälp av en applikation på 
iPaden och lade därefter ut dessa på padlet.com för att hela klassen skulle kunna ta 
del av dessa. 
 

4.2 Intervjuer 
 
Jag har valt att presentera intervjuerna under rubriker för var fråga som ställts under 
intervjun. De frågor som främst handlade om arbetslaget och inte innehöll personliga 
åsikter, exempelvis hur många datorer elever och lärare haft tillgång till innan 
iPadsen köptes in, har jag valt att benämna arbetslagsfrågor. 
 

4.2.1 Arbetslagsfrågor 
 
En utav de frågor jag ställde till de intervjuade lärarna var Hur länge har datorer 
använts i undervisningen på Högstadieskolan. De intervjuade lärarna förklarade då  
att från början på Högstadieskolan fanns en stationär dator i varje klassrum som 
eleverna delade på och lärarna hade under en period en stationär dator i arbetslagets 
personalrum, vilken sex lärare delade på. Lärare i2 berättade att hon valde att köpa 
en egen bärbar dator: 
 
   Jag köpte en egen privat bärbar dator för då hade vi en stationär där i hörnet som alla  
  skulle dela på och då blev det alltid bråk. Så då köpte jag en egen privat som jag fick ha  
  här och den använde jag och gjorde alla mina PowerPoints och så på.  (Lärare i2) 

 
De tre deltagande lärarna berättade att arbetslaget fick åtta datorer att ha ute i 
korridoren för eleverna att använda och ungefär samtidigt köptes cirka 20 mindre 
bärbara datorer in till arbetslaget, eleverna kunde använda i undervisningen under 
lektioner i halvklass. De elever med olika typer av läs- och skrivsvårigheter fick förtur 
till datorerna och vissa av dessa elever använde datorerna till de flesta lektioner där 
de fått i uppgift att skriva en längre text eller liknande. Dock påpekade främst 
lärare i2 men även i1 och i3 att det fanns cirka 20 datorer från början men att dessa, 
av olika orsaker, allteftersom gick sönder och det sista läsåret innan iPadsen 
introducerades fanns cirka åtta stycken bärbara datorer kvar som fortfarande var 
brukbara. Lärare i2 lade även till att i biblioteket som finns på skolan fanns tidigare 
ca 15 stationära datorer lärare kunde boka och använda sig av i halvklass.  
 
  Jag kanske var med varje klass där tre gånger på en termin. Då var det ju hela skolan 
  som skulle dela på dem (Lärare i2) 

 
En annan så kallad arbetslagsfråga var hur länge lärarna på skolan arbetat med iPads 
innan elevernas iPads köptes in till undervisningen. Lärarna förklarade då att under 
sommaren 2012, sommaren innan läsprojektet i årskurs 7påbörjades fick lärarna 
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på Högstadieskolan ta hem en iPad och lära känna denna och dess funktioner. Dock 
menade lärare i2 att alla lärare inte undersökte iPaden lika mycket under sommaren. 
När höstterminen började blev lärarna tvungna att lämna ifrån sig iPadsen igen då 
dessa, som nämnt tidigare, var menade att användas till läsprojektet i årskurs 7. 
Senare under läsåret började de olika arbetslagen på skolan köpa in en iPad till varje 
lärare att använda i undervisningen. De sista av lärarna på skolan köpte sina under 
vårterminen 2013. 
 
 Lärare i1 förklarade att de haft workshops på skolan under olika konferenser och 
andra möten där lärare i2 gick igenom och presenterade olika applikationer lärarna 
på skolan kan använda sig av i undervisningen. På tidigare nämnda workshops har 
lärarna även fått tillfälle att lära sig använda tjänsten Google Drive, vilken är den 
filhanteringstjänst Högstadieskolan valt att använda sig av. 
 

4.2.3 Hur arbetade du med datorer i undervisningen innan 
eleverna fick tillgång till iPads? 
 
i1 och även lärare i3 berättar att tidigare i deras undervisning användes datorerna 
främst då längre texter skulle skrivas eller söka aktuell information eller annan 
information utanför läromedlen. Även lärare i2 berättar att datorer främst användes 
till att skriva på i dennes undervisning. Dock berättade i2 även att det var främst 
läraren själv som använde datorn i undervisningen till exempelvis PowerPoint-
presentationer och liknande.  
 

4.2.4 Vilka fördelar kan du se med datorer i undervisningen? 
 
De fördelar lärarna kunde se med datorer i undervisningen var främst att kunna söka 
fakta som inte fanns i de läromedel eleverna använder samt att kunna skriva längre 
arbeten. i1 ansåg att datorn kunde underlätta för de elever som inte ville skriva för 
hand samt för elever i behov av särskilt stöd i och med de rättstavningsprogram som 
finns på datorerna samt talsyntesen. 
 
 De fördelar lärare i2 ser med datorer i undervisningen är:  
 
  Om man arbetar processorienterat med texter kunde man ju skriva första utkastet och  
  sen få respons, även om då responsen blev att jag skrev för hand på utskriften som jag  
  skrivit ut från datorn kunde de då ta responsen och gå in i dokumentet och ändra direkt.  
  (Lärare i2) 
 

4.2.5 Har det funnits några problem med datorerna? 
 
  Ofta var det ju svårt att logga in. Det tog lång tid att komma åt servern, vilket var ett  
  stort problem, att det strular med uppkopplingen till internet. (Lärare i1) 
 

Läraren menade även att det ofta tog lång tid att starta upp datorerna, i vissa fall så 
lång tid som 20 minuter. Läraren såg även problemet med att det fanns få datorer 
tillgängliga för eleverna att använda i undervisningen. Dessa problem nämndes av 
alla tre intervjuade lärare. Lärare i3 påpekade att många tekniska problem funnits 
hos de datorer arbetslaget haft, varefter samma lärare tillade att det var sällan det 
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inte var tekniska problem med datorerna. Lärare i2 uttryckte sin åsikt om problemen 
med datorerna på detta sätt: 
 
   Har det funnit problem med datorerna? Det var en neutral fråga. Ja det har funnits  
  problem med datorerna. Det har försvunnit tangenter, skärmarna har slutat fungera,  
  de är inte laddade, det går inte att koppla upp till nätet, det tar en kvart att starta dem,  
  har jag glömt något? [...] Det fanns en miljard problem med datorerna. (Lärare i2) 
 

Lärare i3 förklarade även att då datorerna ofta visade problem togs ibland en stor del 
av lektionstiden till att försöka lösa dessa problem.  En form av stress skapades för 
läraren då fokus under lektionerna inte lades på det läraren först planerat. 
 

4.2.6 Vilka fördelar har du kunnat se med iPaden? 
 
De fördelar lärare i1 ansåg finns med iPaden är det samarbete som gjorts möjligt 
elever och lärare emellan i och med funktionen Google Drive. Läraren påpekar dock 
att den funktionen även funnits tillgänglig ifall skolan valt datorer i stället för iPads. 
Läraren fortsatte med att förklara att eleverna ibland uttryckte åsikter om att det var 
jobbigt att växla mellan de olika applikationerna och de instruktioner de fått då 
allting finns på iPaden. Ifall eleverna vill ha en papperskopia av instruktionerna 
skriver lärarna ut dessa till eleverna, dock vill inte alla elever ha en papperskopia av 
instruktionerna. i1 menade även att ytterligare en fördel är att läraren tillsammans 
med lärare i2, som läraren delar mentorsklass med, låter eleverna skriva loggbok 
varje måndag på Google Drive och delar detta dokument med elevernas respektive 
mentor.  
 
  Men i2 och jag kör ju loggbok på paddan [iPaden] också. Det är ju jättesmidigt att  
  kunna läsa och svara och bara ha med sig en sak än att ha massor av böcker. (Lärare i1)  

 
Tidigare läsår har en loggbok i form av en almanacka delats ut till varje elev i början 
av läsåret var i eleverna planerade och därefter utvärderade veckans arbete. 
 
Fördelar med iPaden som lärare i2 ser är att elever och lärare kan vara betydligt mer 
kreativa på iPaden än de tidigare varit på datorerna. Läraren anser även att arbetet 
med iPadsen kommer bli lite roligare än det tidigare varit med datorerna. Läraren 
påpekar att eleverna kan bli mer motiverade av att de delar sina texter med läraren 
och att läraren därefter visar att texten blivit läst. Lärare i2 påpekar även att eleven 
kan bli motiverad av att läraren kan hjälpa eleven i processen och inte efter denne 
anser att han eller hon är färdig med arbetet. Ytterligare en fördel lärare i2 tar upp är 
att iPaden gör undervisningen mer inkluderande då eleverna kan fotografera 
anteckningar lärarna gjort samt lyssna på olika texter och liknande.  
 
   Vi har några appar som ska ut till elever som har svårigheter av olika slag som gör att  

  de, om de får ett papper kan fotografera pappret och sen kan de få det uppläst där [på iPaden]. 
  (Lärare i2)  
 
Lärare i3 ansåg att arbetet med iPadsen har fungerat bra:  
 
   Det har fungerat förvånansvärt bra. De är ju tvungna till exempel att ladda dem hemma  
  och de tar hand om dem och tar med sig dem hela tiden. De har ju nästan aldrig glömt  
  dem och har de glömt dem så ringer de efter föräldrar som kommer med dem. [...] Den  
  är viktig för dem. (Lärare i3) 
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i3 förklarar att iPadsen inte skulle användas i lärarens undervisning ifall läraren själv 
inte ansåg att det gagnade lärandet. Läraren förklarar:  
 
  Jag laborerar ju till exempel lika mycket nu som innan. Jag tänker inte använda  
  appar som visar laborationer. Nej det är ett undersökande arbetssätt och det ska de  
  göra själva. Så jag tar ju bara in den när den ger någonting. (Lärare i2) 
 
Ytterligare en fördel läraren tar upp är det faktum att införandet av iPads till alla 
elever blir en del av demokratiaspekten i undervisningen.  
 
  Att alla har den här, för alla hade ju inte smartphones och jag ser ju det på de här som  
   har det lite jobbigt på hemmaplan, liksom, de älskar ju sina iPads. (Lärare i3) 
 

Lärare i2 tog även upp att eleverna från början var motvilliga till att publicera sina 
texter på den blogg läraren skapat för att kunna visa elevernas texter. Dock tycktes 
eleverna bli motiverade då de såg att 50 besökare sett bloggen och eventuellt läst 
deras texter eller tittat på deras videor. De elever som inte ville att texter eller videor 
skulle publiceras under deras namn på bloggen då kunde publiceras under lärarens 
namn för att på så sätt skydda elevens identitet. 
 

4.2.7 Har problem kunnat ses med iPadsen? 
 
I jämförelse förklarade lärare i1 att de problem som funnits med datorerna inte 
kunnat ses med iPadsen, åtminstone under den korta tid de haft tillgång till dem. 
Läraren nämnde dock att problem ibland uppstod när eleverna skulle koppla upp till 
nätverket samt att ett fåtal problem uppstod i början av terminen då utdelning av 
olika konton till eleverna skedde. Eleverna glömde ofta de lösenord de hade till sina 
olika inloggningar:  
 
      I början var det lite svårt när de skulle få sin inloggning, sitt Apple ID]. Att de har glömt,  
  det är så många lösenord de måste ha: till Apple ID, till mailen, till [Google] Drive. (Lärare i1) 
 
Vid frågan om hur detta problem löstes förklarade lärare i1 att problemet med att 
eleverna glömmer sina lösenord är på väg att lösas då eleverna lär sig att de blir 
måste komma ihåg sina lösenord för att allting med iPaden skall fungera i 
undervisningen. Lärare i1 förklarade även att när iPadsen skulle delas ut blev lärarna 
tvungna att starta datorerna på grund av att eleverna glömt sina lösenord och dessa 
endast kan ändras på datorerna. Lärare i3 förklarade att eleverna fortfarande ibland 
glömde lösenorden, även när denna studie genomfördes i mitten på höstterminen. 
Ytterligare ett problem i3, och även i2,påpekade var det faktum att eleverna spelade 
mycket på iPadsen. Dock fortsatte läraren med att berätta att arbetslaget hoppades 
att detta till största del var nyhetens behag och att spelandet förhoppningsvis 
minskar när eleverna fått ha iPadsen en längre period. Lärare i1påpekade att 
tangentbord var något som saknades då vissa elever uttryckt att det ibland är jobbigt 
att skriva längre texter på iPadens skärm på grund av att de är plattare än ett 
tangentbord. Läraren fortsatte dock med att berätta att arbetslaget nyligen köpt in ett 
par tangentbord till iPadsen. Dessa var främst till de elever med dyslexi eller andra 
typer av svårigheter, exempelvis motoriska. 
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Lärare i2 menade att inga egentliga problem kunnat ses med iPaden. Läraren 
påpekade att skolan har några iPads som gått sönder, dock anser läraren att detta 
kunnat undvikas ifall skolan satsat pengar på en bättre typ av skal eller fodral för att 
skydda iPaden. Läraren påpekade att de hårdvaruproblem som funnits med 
datorerna inte kunnat ses hos iPadsen, åtminstone inte under den tid eleverna haft 
dem. Ett problem som inte funnits hos datorerna var att iPaden inte har ett 
strukturerat system för att spara filer. Detta löstes dock innan eleverna fick tillgång 
till iPadsen i och med tjänsten Google Drive. Det faktum att det inte går att skriva ut 
från iPadsen menade läraren är ett praktiskt problem som går att lösa genom att en 
annan typ av skrivare installeras på skolan samt ett annat nätverk. 
 
Lärare i2 förklarade att de elever som blir störda av de olika notiser som dyker upp, 
exempelvis då nya händelser på Facebook sker, kan uppmuntras att slå på en 
funktion som kallas stör ej-funktionen på iPaden. Denna funktion gör att inga notiser 
från sociala medier dyker upp på skärmen då eleven använder iPaden. Ytterligare en 
funktion läraren påpekar kan användas av de elever som har svårt att fokusera på de 
uppgifter de har på grund av exempelvis spel och liknande är en funktion kallad 
guidad åtkomst då iPaden låses på en specifik applikation. En kod krävs då för att 
iPaden skall låsas upp och kunna användas på andra applikationer. Denna kod skall 
lärarna och föräldrar/målsmän ha tillgång till för att förhindra att eleven spelar spel 
eller liknande då skolarbete skall ske. 
 

4.2.8 Varför tror du Högstadieskolan valde att köpa in iPads i 

stället för persondatorer? 
 
På frågan om varför de intervjuade lärarna trodde Högstadieskolan valde iPads i 
stället för persondatorer svarade lärare i1 att i och med att det var många problem 
med datorerna samt att iPaden är ett smidigare redskap, på grund av att de är mindre 
och lättare, troligtvis gjorde att skolan valde iPads över datorer till eleverna.  
 
   Jag tror att det här läsprojektet i sjuan var en bidragande faktor. Det tror jag eftersom  
  de hade sett fördelarna med dem här. Det var ett lyckat projekt om jag förstår rätt och 
  sen så har vi ju i2 som var drivande i det projektet och sen som varit drivande i vad vi  
  skulle ha. Och i2 har ju sett fördelarna, att det var enkelt och att det var enkelt att  
  man kunde använda lärplattan lättare än en dator och mycket lättare med  
  bildhantering och filmning och sådant. (Lärare i3) 
 
Lärare i2 tog upp många punkter vilka denne ansåg var de bakomliggande orsakerna 
till varför Högstadieskolan valde att köpa in iPads. Lärare i2 menade att batteritiden 
hos iPaden är längre, iPadsen har kort uppstartningstid, elever och lärare kan vara 
betydligt mer kreativa samt på ett annat sätt tack vara den inbyggda kameran i 
iPaden. Kameran, anser lärare i2, kan användas till att göra film och fotografera, 
särskilt fotografera lärarens genomgångar på tavlan i klassrummet. Filmskapande 
kan även ske på datorer. Dock menar lärare i2 att då krävs en digitalkamera och 
därefter krävs att detta läggs in på datorn, vilket gör iPaden till ett enklare verktyg att 
använda för eleverna då de skall vara kreativa i form av filmskapande. 
Ljudinspelningen är även den en funktion läraren anser är en fördel med iPaden. 
Ytterligare en faktor läraren anser talade till iPadens fördel var att det tvingar lärare 
på skolan att tänka nytt:  
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  Jag tror att iPaden, eller jag är säker på det, att iPaden tvingar läraren att tänka nytt,  
  men jag tror att om man tänker större och inte bara klassrummet, om man tänker 
  skolutveckling, så tror jag att skolan utvecklas mer om man valde iPadsen än om man  
  valde datorer. Det är inte samma risk att det blir skrivmaskiner av en iPad än att det  
  blir med en dator när man inte vet hur man ska använda dem. (Lärare i2)  
 
Ytterligare en punkt läraren tillade vid ett senare tillfälle var det läsprojekt skolan 
haft i årskurs sju, att lärarna då fått prova vilka funktioner som fanns på iPadsen. 
 
   Det var nog inte meningen så utan det var svensklärarna som hade det i sitt läsprojekt  
  då. [...] Men det är möjligt att det ledde till att vi sen skaffade läsplattor till alla. (Lärare i3)  
 
Lärare i1 tillade en avslutande tanke vid slutet på intervjun med denne: 
 
  Jag tycker att det är bra att de har satsat på det här. (Lärare i1) 
  

5. Diskussion 
 

Under rubriken 5.1 Metoddiskussion diskuteras det val av metod som utförts i 

förhållande till den data som framkommit. Under rubriken 5.2 Resultatdiskussion 

diskuteras det resultat som framkommit i förhållande till den litteratur som tagits 

upp under 2. Forskningsbakgrund. Till sist, under rubriken 5.3 Egna reflektioner 

reflekterar jag över arbetet med studien samt tar upp förslag på framtida forskning 

kring det ämne som studerats i denna studie. 

 

5.1 Metoddiskussion 
 

De metoder jag valt att använda mig av vid insamlandet av den data nödvändig för 

denna studie (intervju och observation) var de mest relevant för denna typ av studie. 

Både Denscombe (2009) och Stukát (2011) påpekar att intervju är den metod mest 

lämplig då svar i form av åsikter skall inhämtas från deltagarna i studien. Enkäter 

används oftast då en stor mängd svar skall samlas in, exempelvis i en kvantitativ 

studie, vilket inte var syftet med denna studie då jag valt att endast fokusera på ett 

fåtal lärares synpunkter kring detta. En nackdel med intervjuer, som nämnt ovan, är 

att intervjuaren och forskaren inte kan vara helt säker på att de deltagandes svar är 

helt sanningsenliga. Svaren tycks dock ha varit sanningsenliga att döma av resultatet 

av observationerna.  

Då ledning och styrelse på Högstadieskolan intervjuats kan jag inte, som nämnt 

tidigare, svara på vilka orsaker som kan ha legat till grund för de beslut som 

diskuterades och slutligen togs av ledningen. Dock är det mycket troligt att ledningen 

lyssnade till lärarnas åsikter kring valet av iPads och därför är lärarnas tankar och 

åsikter kring detta relevant för syftet. 
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5.2 Resultatdiskussion 
 

Vilka är tankar och attityder har lärare på Högstadieskolan kring valet att köpa in 

iPads i stället för persondatorer till eleverna och på vilket sätt arbetar lärarna med 

iPads i undervisningen; dessa är de två frågeställningar jag valt att fokusera på i 

denna studie.  Många av de författare som nämnts under 2. Forskningsbakgrund tar 

upp att med hjälp av iPaden kan eleverna arbeta mer kreativt i undervisningen. Detta 

tycks de lärare som använder sig av iPads i undervisningen på Högstadieskolan hålla 

med om. Utifrån det som observerats under 12 lektionstillfällen kan utläsas att 

lärarna i och med införandet av iPads i undervisningen låter eleverna arbeta kreativt 

samt att iPaden inte enbart används som skrivmaskin och till informationssökning. 

Exempelvis kan det kreativa arbetet ske i form av att eleverna får använda sig av nya 

funktioner, exempelvis padlet.com, eller skapa filmer där eleverna presenterar 

arbeten de utfört under lektionerna.  

Somekh (2007) påpekade att användandet av IKT-verktyg i undervisningen kan 

skapa en form av auktoritetskamp för läraren i klassrummet då verktyget verkar mer 

intressant än läraren under lektionstiden. Elever som spenderar tid på spel och annat 

under lektionstiden tycks vara ett genomgående problem hos de skolor som valt att 

köpa in iPads i stället för persondatorer (Hylén, 2013 och Johansson, 2012). En fråga 

som är relevant för situationen är då: om eleverna haft datorer i stället för iPads hade 

lika mycket tid lagts på annat under lektionerna som det nu tycks göra med iPads? 

Ytterligare en faktor som kan vara av intresse är ifall de motiverade och intresserade 

lärarna kan få de elever som spelar mycket på sina iPads att spela mindre. Lärare i2 

och o1 försökte under observerade lektioner att använda sig av hemsidan padlet.com. 

Kan en motiverad lärare som även är villig att prova nya funktioner få eleverna 

klassrummet att bli något mer intresserade av undervisningen då elever och lärare får 

lära sig de nya funktionerna tillsammans i stället? Detta var inte en faktor som 

observerades då denna studie genomfördes, men ifall en längre studie genomfördes 

finns en viss möjlighet att dessa faktorer kan observeras.  

Lärarna verkade ha en lösning om spelandet eller användandet av sociala medier 

skulle visa sig bli ett för stort problem även efter, liksom lärare i3 uttryckte, iPaden 

lugnat sig som nyhetens behag hos eleverna. För de elever som fick svårt att 

koncentrera sig på skolarbetet på grund av notiser av olika slag kunde stör ej-

funktionen användas och att guidad åtkomst-funktionen kunde användas för elever 

med andra typer av koncentrationssvårigheter. Trots att alla tre lärare uttryckte att 

spelande och användandet av sociala medier var ett problem tycktes de inte anse att 

det ännu (efter en halv termin passerat av arbete med iPads i undervisningen) var ett 

för stort problem där lärarna borde vidta större åtgärder för att lösa dessa. Det som 

kan utläsas av vad de deltagande lärarna uttryckte tycks de anse att eleverna, trots 

spel och sociala medier, utför de uppgifter som skall utföras under lektionerna. De 

lärare som känner sig säkra i arbetet med iPaden i undervisningen tycks inte se 

spelandet som ett större problem, vilket eventuellt kan bero på att de känner till hur 
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iPaden fungerar och att trots iPadens betydligt längre batteritid, än jämförelsevis en 

bärbar dator, tar batteriet slut ifall eleverna spelar för mycket på dem. Eleverna har 

blivit informerade om att arbetslaget inte lånar ut laddare och iPadsen först och 

främst ska laddas i hemmet för att på så sätt vara fulladdad och tillgänglig för 

användning under skoldagen. Som nämnts ovan, verkar även lärarna beredda att ta 

till olika åtgärder för att hjälpa de elever med koncentrationssvårigheter eller andra 

svårigheter med hjälp av guidad åtkomst-funktionen.  

Somekh (2007) påpekar, att läraren med hjälp av IKT-verktyget, i det här fallet 

iPaden, kan utveckla sin undervisning och på så sätt skapa ett mer ömsesidigt lärande 

för både lärare och elever. Detta är faktorer de intervjuade lärarna tar upp i denna 

studie. De fyra motiverade och intresserade lärarna verkar även försöka skapa ett mer 

ömsesidigt lärande för eleverna. Detta ömsesidiga lärande anser jag kan skapas tack 

vare Högstadieskolans arbete med Google Drive. De deltagande lärarna berättade att 

i och med det samarbete som skapas tack vare Google Drive får lärarna möjlighet att 

hjälpa eleverna mitt i processen vid eventuella svårigheter eller ifall en elev kan ha 

fastnat i arbetsprocessen. Den sociala kompetensen kan troligtvis utvecklas 

ytterligare hos eleverna tack vare det faktum Alexandersson et al. (2001) skriver om 

att eleverna kan ta till metoden att fråga varandra om hjälp vid eventuella 

svårigheter, vilket kan göra att eleverna kan visa vad de kan och på så sätt vara 

duktiga och hjälpa varandra inom de områden där de känner sig starkast. Dock 

observerades dessa punkter inte då jag främst studerade lärarnas arbete.  Google 

Drive kan, som lärare i1 påpekade, även användas på datorer och detta samarbete 

skulle då varit möjligt även ifall skolan valt att köpa persondatorer i stället för iPads. 

Däremot kan frågan ställas huruvida Google Drive faktiskt skulle använts på 

datorerna då dessa redan hade ett etablerat filhanteringssystem. Enligt Vygotskij 

(Strandberg, 2009) skapas social kompetens i samarbete med andra människor och 

det faktum att lärarna kan hjälpa eleverna i processen tycks tala för att elevernas 

sociala kompetens kan ökas. I SOU 1994:118 påpekas även att IKT i undervisningen 

ökar människors förmåga att kommunicera. Tidigare i undervisningen fick eleverna 

respons på en utskrift då de själva eventuellt ansåg att de var färdiga i skrivprocessen. 

Däremot, som nämnts ovan, menade både lärare i1 och i2 att med hjälp av Google 

Drive kan lärarna nu hjälpa eleverna under den pågående skrivprocessen och få 

eleverna att komma vidare ifall de fastnat i sitt arbete. Alexandersson et al. (2001) 

påpekar de att det processorienterade skrivandet är att föredra vid olika skrivprojekt i 

undervisningen. De påpekar även att det processorienterade skrivandet underlättas 

av implementerandet av iPads i undervisningen. 

De deltagande lärarna påpekade alla tre att arbetet med iPads i undervisningen gjort 

att skolan blivit än mer individualiserad. Eleverna kan nu bland annat välja bok utan 

att andra elever kommenterar storleken eller val av genre. Storleken på sidorna i 

boken kan även anpassas efter hur eleven själv vill ha dem och de elever i behov av 

särskilt stöd av olika slag, exempelvis vid läs- och skrivsvårigheter, kan nu bli hjälpta 

av iPaden på olika sätt. Denna individualisering nämns bland annat i SOU 1994:118, 

var läraren förespråkas att tillvarata varje elevs individuella behov. Det faktum att 
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alla elever har tillgång till en egen iPad skapar även en mer jämställd tillvaro för 

eleverna, vilket även lärare i3 påpekade. De elever som lever i familjer som eventuellt 

inte har råd att köpa en iPad eller smartphone till sina barn får inte samma 

möjligheter till individualisering ifall varje elev inte haft tillgång till en personlig iPad. 

I skolan skall alla elever ges rätt till likvärdig utbildning (Hylén, 2010).  Lärare i3 

ansåg att det faktum att alla elever, i och med inköpandet av iPads till eleverna, 

gjorde att alla elever fick mer likvärdig utbildning. Liksom läraren påpekade lever 

vissa elever i hem där föräldrar eller målsmän inte har råd att köpa en iPad eller 

dator. Tack vare att skolan nu köpt in iPads till alla elever skapas en mer jämställd 

situation elever emellan och inte den sociala uteslutning Giddens (2007) skriver om.  

Dewey (2007) menade skolan skall vara verklighetsförankrad och detta är även en 

punkt lärare i2 tar upp gällande fördelar med iPads. Skolan kan bli 

verklighetsförankrad då eleverna, vilket lärare i1 och i3 nämnde, får tillgång till nyare 

källor och mer aktuell information än den som kan finnas i läroböckerna. Dewey 

(2007) påpekade att skolan skall vara verklighetsförankrad och att skolan skall 

försöka se till elevernas personliga intressen, vilket även Gärdenfors (2010) tar upp, 

vilket skolan blir i och med införandet av iPads i undervisningen. I Berggrens (2008) 

studie menade de intervjuade lärarna att den utrustning som finns tillgänglig i skolan 

inte bör vara för gammal då många elever kan ha tillgång till bättre och modernare 

utrustning i hemmet. Dessa punkter gör, i och med att Högstadieskolan valde att 

köpa in iPads i stället för persondatorer, att skolan blir mer verklighetsförankrad då 

iPads är den nyare versionen av teknik. Eftersom iPads är ett så pass nytt grepp i 

samhället finns en viss möjlighet att även eleverna blir mer motiverade och nyfikna 

på den nya tekniken. Dock kan frågan ställas om nytt alltid är bättre än äldre och mer 

beprövade verktyg. I detta fall tycks de intervjuade lärarna i både Hyléns (2013) 

utvärdering, i Johanssons (2012) studie och de intervjuade lärarna i denna studie 

anse att nytt faktiskt är bättre än de äldre beprövade metoderna där iPads inte 

används.  

Då undervisningen och skolan blir mer verklighetsförankrad, i och med införandet av 

ny teknik, kan ett visst mått av motivation skapas hos eleverna. Liksom lärare i2 

påpekade blir eleverna troligtvis mer motiverade av att exempelvis skapa texter och 

liknande då de vet att någon utöver de själva och läraren kan läsa deras texter, vilket 

även Alexandersson et al. (2001) påpekar. Även Svensson (2008) tar upp att eleverna 

kan bli mer motiverade då de vet att det finns andra än läraren som kan läsa deras 

texter.  Då eleverna ser eller på annat sätt får reda på att ett flertal personer besökt 

den blogg där deras arbeten finns publicerade tycks de ha blivit mer motiverade, 

påpekade lärare i2. Vid publicering av arbeten kan elever med behov av skydd av 

deras identitet finnas eller att de inte vill publicera arbeten och liknande under deras 

eget namn. Vid dessa tillfällen kan läraren, som även i2 förklarade, publicera arbetet 

under sitt eget namn för att på så sätt skydda elevens identitet. 

Fyra av de deltagande lärarna i denna studie visade sig vara säkra och motiverade i 

arbetet med iPads på Högstadieskolan. Orsaker som kan ligga till grund till varför 
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lärare o2 valde att inte implementera iPads i undervisningen kan bland annat vara 

rädsla för ny teknik och ovilja att ta in nya okända element i undervisningen. Att de 

flesta lärare verkar säkra i arbetet med iPads kan ses som en positiv aspekt för 

utvecklingen av skolan. Som lärare i2 påpekade, tvingas läraren förnya och utveckla 

sin undervisning i och med införandet av iPads. Känner läraren sig då säker i hur 

denne kan arbeta med iPaden i undervisningen går utvecklingen betydligt längre 

samt fortare framåt än ifall läraren är osäker på hur arbetet kan utvecklas med hjälp 

av iPaden. En lärare som är säker i sitt arbete med iPadsen kan resultera i att även 

eleverna blir säkrare i sitt användande av iPads och kan då tidigare börja arbeta 

kreativt med dessa. Eleverna kan även, med hjälp av en kunnig och säker lärare, 

tidigare i arbetet med iPads börja använda de funktioner i iPaden som kan göra 

undervisningen mer individualiserad. Alexandersson et al. (2001) menar att det är 

främst uppfattningen om den nya tekniken hos lärarna på skolan som påverkar hur 

tekniken används samt om den implementeras i undervisningen överhuvudtaget. 

Vilket kan ses i och med lärare o2 som inte verkade säker och inte heller använde 

iPads i sin undervisning, i jämförelse med de andra lärarna som använde iPaden då 

de ansåg att den gagnade undervisningen. Trots, som Hylén (2010) nämner, att 

tidigare studier visar att IKT främjar elevers förmåga att bearbeta information, att 

reflektera och att vara kritiska samt kreativa i undervisningen bör inte lärarna tvingas 

till att använda iPaden när de inte känner sig säkra i hur den på bästa sätt kan 

implementeras för att underlätta undervisningen. Dock kan som nämnt ovan 

implementerandet av iPads i undervisningen tvinga läraren till utveckling av sin 

undervisning, vilket även påpekades av lärare i2. I den utvärdering som utförts på 

Högstadieskolan påpekades även att det är lärarens uppgift att planera 

undervisningen på ett sådant sätt som gör att iPaden blir ett verktyg värt att använda 

och som gagnar undervisningen och elevernas lärande. För att arbetet med iPads på 

skolan skall bli lyckat påpekade en av de intervjuade lärarna i Lindbergs (2000) 

studie att läraren bör agera som handledare för eleverna vid deras arbete med IKT, 

vilket de deltagande lärarna i denna studie tycks vara då de verkar säkra på de 

funktioner som finns på iPaden. De problem med iPads som bland annat Johansson 

(2012) fann i sin studie var på Högstadieskolan lösta redan innan iPadsen köptes in 

och gavs till eleverna. Även i Jönssons (2012) studie påpekade den deltagande 

rektorn att den engagerade och villiga lärare som funnits på den skolan var ett skäl 

till varför den skolan valde att köpa in iPads till eleverna i stället för persondatorer. 

På Högstadieskolan var lärare i2 den drivande läraren i projektet, vilket enligt de 

intervjuade lärarna tycks vara en viktig faktor vid arbetet med iPads. 

 

5.3 Egna reflektioner 

 

Högstadieskolan hade ett läsprojekt med iPads året innan de valde att köpa in iPads 

till eleverna där lärarna fick möjlighet att undersöka och pröva ut de olika funktioner 

som finns på iPaden. Detta läsprojekt tycks enligt de intervjuade lärarna vara ett av 

de bakomliggande skälen till varför Högstadieskolan valde att köpa in iPads i stället 



30 
 

 
 

för persondatorer till eleverna i och med En-till-En-projektet. Kan Högstadieskolans 

tidigare läsprojekt i årskurs sju ha gjort att vissa lärare blivit mer positivt inställda till 

implementeringen av iPads i undervisningen? En intressant framtida studie att 

genomföra inom samma ämne vore att studera hur andra skolors arbete med iPads 

ser ut och därefter jämföra olika skolor för att slutligen eventuellt göra en gemensam 

satsning skolor emellan för att förbättra undervisningen ytterligare för eleverna. En 

senare studie på Högstadieskolan vore även intressant att genomföra för att studera 

ifall arbetet och åsikterna kring deras arbete med iPads förändrats efter lärarna fått 

arbete en längre period med dessa.  

En nackdel med de observationer som genomfördes i denna studie är att de endast 

utfördes under en kortare tidsperiod. Ifall observationerna genomförts under en 

längre tidsperiod tror jag att ett flertal användningsområden av iPadsen i 

undervisningen kunnat observeras. Dock är detta endast en personlig hypotes. 

Som nämnts ovan utfördes studien på Högstadieskolan där jag under fem år 

genomfört ett flertal VFU-tillfällen (verksamhetsförlagd utbildning). Detta har gjort 

att jag anser mig ha en mycket god relation med lärarna i arbetslaget, vilket jag anser 

kan ha lett till öppnare svar och kommentarer än ifall jag kommit som okänd 

intervjuare. I och med är det troligt att de intervjuade lärarna vågar ta upp fler 

aspekter, tankar och attityder kring valet av iPads i stället för persondatorer till 

eleverna eftersom jag även känner till de flesta sedan innan. De nackdelar jag kan se 

är att den personliga relationen kan ha lett till att jag som intervjuare tolkar och läser 

in för mycket i vad de intervjuade säger i och med att jag känner till deras 

personligheter. Gällande detta har jag försökt utforma frågorna till intervjun på 

sådant sätt att jag inte kan tolka för mycket utifrån vad jag vet om lärarna sedan 

tidigare.  Jag har även, vid presentationen av resultatet samt vid analysen, försökt att 

endast utgå från de svar lärarna givit vid intervjuerna för att undvika personliga 

tolkningar av svaren.  

Eleverna samspelar med varandra på sociala medier och ifall det uppmuntras kanske 

detta samspel kan handla om undervisningsrelaterade frågor och liknande. Jag 

observerade inte vad eleverna kommunicerade om under lektionstillfällena. Dock 

anser jag att det finns en viss möjlighet att eleverna trots allt kommunicerade delvis 

med varandra om undervisningsrelaterade ämnen, exempelvis ämnesrelaterade 

frågor. Som nämnts ovan är detta dock endast en spekulation utifrån mina personliga 

åsikter.  

 

6. Slutsats  

Den slutsats som kan dras av denna studie är att de intervjuade lärarna på 

Högstadieskolan är positiva till valet att köpa in iPads i stället för persondatorer. En 

orsak tycks vara att tack vare tidigare nämnda läsprojekt i svenskämnet i årskurs 7 
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fick lärarna möjlighet att själva använda iPaden till undervisningen och på så sätt fått 

lära sig använda de olika applikationer som finns till förfogande på iPaden.  

Hur implementeras då iPaden i undervisningen? De fyra av fem lärare som var säkra 

i arbetet använde iPaden till de lektioner där de ansåg att den gagnade 

undervisningen och inte till de lektioner då läraren valde att exempelvis arbeta 

praktiskt med laborationer. Lärarna var även nyfikna, villiga att lära sig nya 

funktioner och inte rädda för att pröva dessa tills de kommit fram till de sätt där 

funktionen eller applikationen kunde användas på bästa sätt. Den lärare som inte var 

säker i användandet av iPads valde däremot att inte implementera dessa i sin 

undervisning. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 Hur gammal är du? 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Hur länge har datorer använts i undervisningen? 

 Vad användes datorerna mestadels till i din undervisning? 

 Vilka fördelar fanns med datorerna? 

 Har det funnits problem med datorerna? 

 Hur många datorer fanns tillgängliga för eleverna att använda i 
undervisningen? 

 Hur länge har lärarna arbetat med iPads innan eleverna fick tillgång till dem? 

 Vad talade mest för att ni skulle välja iPads i stället för datorer? 

 Har problemen som fanns hos datorerna kunnat ses hos iPadsen? 

 Under den korta tid ni haft iPads i undervisningen, har du sett några andra 
problem som inte fanns hos datorerna? 

 Vilka är fördelarna med iPads? 

 Vilka är nackdelarna? 
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Bilaga 2 
Observationsschema 

Plats: 

Datum: 

Tid: 

Vad används iPads till? 

 Informationssökning 
 

 filmskapande 
 

 läsning 
 

 skrivmaskin 
 

 spel 
 

 används inte alls på grund av att den inte behövs 
 

 används inte på grund av annan orsak 
 

Verkar läraren säker i användningen av iPads? 

 Ja 
 

 Nej 
 

 tekniska problem 
 

Annat? 

 


