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Det här är en kvalitativ studie där syftet har varit att se hur Ipaden inkluderas i undervisningen 

och hur den eventuellt påverkar elevernas tidiga läs- och skrivutveckling. Resultatet har tagits 

fram genom observationsstudier och intervjuer på en lågstadieskola i Mellansverige där Ipads 

används i undervisningen.  

 

Resultatet har visat att Ipaden fungerar som en stor motivationskälla hos eleverna för vidare 

kunskapsutveckling. Det visade också att eleverna blev väldigt engagerade i skolarbetet och 

visade på stora kunskaper och i redan tidig ålder en välutvecklad problemlösningsförmåga 

både enskilt och i grupp.  

 

Det resultat jag fått fram har även visat att lärarens roll i klassrummet underlättas då stora 

delar av arbetet individualiseras automatiskt för dess användare genom applikationen som 

utformar övningarna efter användarens kunskapsnivå.  

 

___________________________________________________________________________ 
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1 Inledning 

Dagens samhälle är mer och mer beroende av modern teknik. Vart man än vänder sig i 

samhället möter man teknik som ska underlätta vår vardag och hjälpa oss kunskapshungriga 

människor att utvecklas till nya nivåer. IT-företagen tävlar om att släppa den nyaste och bästa 

tekniken med bäst prestanda och användarvänlighet som användarna kan få mest utbyte av 

eller upplevelse med. Det kan handla om design, storlek eller om att se saker i virtuella 3d-

miljöer. Allt för att vara först, bäst och inneha mest avancerad teknik för bästa möjliga 

upplevelse.  

Jag själv har ett stort personligt intresse av att integrera tekniken i min vardag. Det har under 

min uppväxt sakta vuxit sig fram från en mobiltelefon som var så tung att man knappt orkade 

bära den och att jag ägde en kamera man var glad att den tog bilder i färg som det tog flera 

dagar att framkalla. Till att jag idag äger en ultratunn smart telefon med funktioner bättre än 

man för några år sedan knappt skulle kunna fantisera om dess existens. En kamera jag kan 

filma i 3d-virtuella miljöer och redigera på min egen dator med några enkla knapptryck till 

filmer utöver det vanliga med en kvalité som nästan är bättre än i verkligheten. Med dessa 

personliga erfarenheter och tekniska intresse föll valet att undersöka hur tekniken integreras i 

skolan. Eleverna växer upp i ett samhälle där tekniken utvecklas i raketfart och skolans ansvar 

är att spegla samhället. Den teknik som jag intresserade mig mest för var Ipad i skolan. Ipaden 

fungerar som ett multimediellt redskap att fånga fler elever än traditionella verktyg och 

hjälpmedel. Det är ett brett redskap med många möjligheter där endast fantasin sätter gränser 

för användandet. 

Något jag anser som väsentligt är att eleverna ska finna skoluppgifterna roliga och viktiga att 

utföra. Jag vill som lärare skapa en miljö och en undervisning som är meningsfull för eleverna 

och självklart anpassad för varje elev. Kan en tunn, bärbar liten maskin förverkliga allt detta? 

Med hjälp av en skola i Mellansverige som infört Ipads i undervisningen kommer jag 

undersöka vilken roll Ipaden får i klassrummet och hur lärare och elever agerar med Ipad som 

undervisningsredskap. Förhoppningsvis kommer min undersökning ge en inblick om Ipadens 

intåg och påverkan i den nyteknologiska skolan.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min undersökning är att se hur Ipaden inkluderas i undervisningen i en specifikt 

undersökt skola som har starkt fokus på arbete med Ipad och hur det eventuellt påverkar 

elevernas tidiga läs- och skrivutveckling. Följande frågeställningar har jag haft i min studie.  

 Vilken roll får Ipaden i klassrummet? 

 På vilket sätt uppfattar pedagogerna att Ipaden kan påverka elevers tidiga läs- och 

skrivutveckling? 

 Vilken roll får läraren i ett klassrum som använder mycket Ipad i undervisningen? 

 

1.2 Uppsatsens disposition  

I nästkommande avsnitt följer en begreppsförklaring på ord jag kommer använda löpande i 

min undersökning. Därefter följer en forskningsbakgrund där relevant litteratur och tidigare 

forskning belyses. Vidare följer en beskrivning av metod och material. Sedan följer en 

presentation av resultatet av materialinsamlandet och slutligen en analys, diskussion och en 

framåtblick.    

1.3 Begreppsförklaringar  

För att få en tydlighet i min undersökning följer nedan en begreppsförklaring i 

bokstavsordning på ord jag kommer använda i mitt arbete.  

Applikation - Förkortningen på applikation som även är vanligast att använda i vardagsbruk är 

ordet app. Det är ett tillämpningsprogram som man som användare installerar på sin surfplatta 

eller mobiltelefon för att få ytterligare funktioner.  

Icloud – Ett program där flera enheter kan lagra dokument, musik och filer och delas av 

samtliga komponenter som är uppkopplade till programmet.  

Ipad - En mer generell term är surfplatta eller lärplatta. I sammanhang där begreppen 

surfplatta eller lärplatta används syftar det på samtliga plattor med samma funktion. I denna 

studie kommer jag kalla det genomgående för Ipad då det är det begreppet som används på 

undersökningsskolan samt att jag vill lyfta fram att det är just Ipads som används i min 

undersökning. Ipaden är en portabel platt dator med tryckkänslig skärm och avancerade 
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funktioner. Ipaden lanserades i början av 2010 av företaget Apple och har efter dess kommit 

ut i flertalet uppgraderade versioner för bättre prestanda och användande.  

IT - En förkortning av informationsteknik. Det står ungefär för "utnyttjandet av datorer och 

internet för informationshantering" (TNC, 2014). 

Keynote - Ett bildspelsredigeringsprogram som gör att man kan skapa bildspel med ett flertal 

visuella hjälpmedel.  

Pages - Ett ordbehandlingsprogram som gör att man kan skapa och producera text i olika 

former.  

Simple mind - En applikation för olika operativsystem som skapar kreativa och 

lättöverskådliga tankekartor.  

Smartboard - En interaktiv whiteboardtavla som styrs genom touchfunktion antingen med 

fingrarna eller med en speciell Smartboardpenna. Smartboarden kopplas till en dator, Ipad 

eller annat system som man vill integrera med sin interaktiva whiteboardtavla. Till tavlan 

finns en stor mängd färdigt material att använda i undervisningen som är framtaget att följa 

Lgr11 (Libris, 2014).   

Qnoddarna - En applikation för Ipad som är framtagen av Natur och Kultur för årskurs 1-3 i 

svenska och matematik. Innehållet är ett heltäckande läromedel framtaget att följa Lgr11 och 

Skolverkets bedömningsunderlag (Natur och Kultur, 2014).  

2 Bakgrund och tidigare forskning 

Jag kommer i föreliggande avsnitt presentera min forskningsbakgrund baserad på litteratur 

och tidigare forskning om hur Ipad kan användas som ett hjälpmedel i läs- och 

skrivinlärningen. Jag kommer även att lyfta fram språkutvecklingens betydelse i läroplanen 

och kursplaner. 

2.1 När datorn kom till skolan 

Hylén (2011:27) skriver att datorn kom till skolan på 1970-talet. Då infördes ett helt nytt 

ämne som var läran om datorer, datalära. Detta var något nytt, men skolan skulle spegla 

samhället som började använda mer och mer IT. Användningen av datorer i skolan skulle 

även hjälpa till att modernisera undervisningen och ha datorstödda undervisningar. Hylén 
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(2011:27) tar likt Björk (1975:32) upp att datorn främst skulle användas som ett 

räkneteknologiskt hjälpmedel i form av programmerbara miniräknare. När Björk skrev 

artikeln för Matematikcentrum och Nämnaren år 1975 hade han tankar om att datorn skulle få 

en vidare betydelse för skolan. Han menade att de kunskaper de hade 1975 skulle vara 

otillräckliga för framtidens datoranvändning. Han menade att "datoriseringen berör alla 

ämnen" (Björk, 1975:35).  

Hylén (2013) menar i sin forskning att användandet av datorer i skolan används till mer än ett 

räkneteknologiskt hjälpmedel. I hans studier visar det att det är inom matematiken som datorn 

används minst. Främst används datorn i språk- och samhällsorienterade ämnen för att skapa 

presentationer, söka fakta och producera text. Hylén (2013) visar att IT i skolan har ett nära 

samband med att öka elevernas kunskapsnivåer. Men för att uppnå en kunskapsökning med 

hjälp av IT i skolan krävs det även att det är bra IT-användning som är varierad och 

framförallt något som kontinuerligt sker. Han framhåller även i sin studie vikten av lärarens 

kompetens gällande användandet av IT i skolan. Läraren måste besitta en god yrkesverskam 

IT-kompetens för att föra fram ett gott budskap. I detta fall måste även läraren med starkt 

självförtroende förmedla kunskaper genom datorn eller andra hjälpmedel. Detta resulterar i att 

IT-undervisningen fungerar och eleverna tar till sig kunskapen bättre vilket leder till en 

kunskapsutveckling.   

2.2 Ipad i skolan 

Jag kommer i följande avsnitt endast lyfta fram forskning om Ipadens roll i skolan och därav 

använda begreppet Ipad och inte lärplatta för att jag ska koncentrera min undersökning till 

systemet från Apple Inc.   

Melhuish & Falloon (2010) har gjort en studie varför man ska ta in Ipads i skolan. De ansåg 

att en Ipad fyller samma funktioner som en laptop men är mer användarvänlig: "The iPad’s 

size and weight potentially makes it ideal as a portable learning device" (Melhuish & Falloon 

(2010:5). Vidare menar de att storleken på Ipaden gör att arbetet känns mer naturligt i 

klassrummet gällande grupparbeten, då eleverna enkelt kan skicka runt Ipaden och visa 

material för gruppmedlemmarna. Trots storleken innehar Ipaden samma prestanda och 

förmåga som en stor laptop, detta gör att den fyller samma funktion som en dator. Forskarna 

lyfter fram hur Ipaden kan användas även utomhus. Den är lätt att transportera och har ett 

trådlöst nätverk. Detta bidrar till att eleverna själva kan använda den och publicera sina verk 

på klassens blogg eller e-posta sin lärare etc. Melhuish & Falloon (2010) såg många fördelar 
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med Ipad i skolan och hur dess användning skulle kunna digitalisera och förenkla många 

moment i undervisningen. Dock saknade de bildande applikationer som var ett bra läromedel 

att använda i undervisningen.  

Statista (2013) visar att i och med att Ipaden lanserades i januari 2010 så har antalet 

nedladdade applikationer ökat märkbart. I januari 2010 hade cirka 3 tusen miljarder 

applikationer laddats ner. I oktober 2013 har den siffran ökat till 60 tusen miljarder 

nedladdade applikationer från Apples App store. Här får man ha i åtanke att ett ökat antalet 

nedladdade applikationer även gör att utbudet av applikationer har blivit betydligt fler. En 

efterfrågan som blivit större bidrar till att utbudet blir större.  

Traxler (2010) skriver att nu på senare år har i stort sett alla familjer och människor ett 

beroende av teknisk utrustning i flera former. Allt från smarta telefoner till spelkonsoler. Det 

visar att det är främst barn och ungdomar som har ett beroende av dessa och använder dem 

främst för sociala förhållanden men också för informationssökning. Traxler (2010) framhåller 

i sin rapport fördelen med att ha dessa apparater för undervisningssyfte. Han menar att 

eleverna redan vid skolstart är väl medvetna om hur flera system fungerar och därmed blir 

introducerandet av dessa en enkel uppgift.  Ytterligare en fördel med att elever har tillgång till 

en personlig portabel apparat är att mycket tid sparas in. Eleverna behöver inte lägga tid för 

att gå och informationssöka manuellt i bibliotek och de behöver heller inte låna böcker där för 

skönlitterär läsning. Allt finns samlat på samma ställe och eleverna kan individualisera 

utrustningen för att matcha sitt eget intresse: "With this comes the potential for greater 

surveillance and oversight of students" (Traxler, 2010:11). Traxler menar att eleverna får en 

översikt över sin skolsituation och större kontroll över sitt eget lärande.  

Eftersom Ipaden lanserades år 2010 har den endast varit aktuell på marknaden i 4 år. Därav 

finns det begränsat med forskning gällande hur Ipads fungerar som ett läs- och 

skrivutvecklande hjälpmedel i skolan. Henrich (2012) menar också att det inte finns någon 

mätbar och tydlig forskning som visar hur och om Ipads är främjande för läs- och 

skrivutveckling. Dock har han gjort en egen undersökning om Ipads främjar elevernas 

kunskapsutveckling. Hans studie är gjord på en skola i Kent med 970 elever från 7 till 13 år 

där samtliga elever och lärare blev tilldelade en Ipad. Ipaden användes främst under 

matematik- och språklektionerna. Hans projekt och undersökning fortskred under en cirka ett 

års tid och de resultat han fick var positivt för Ipadens syfte och användande i skolan. Först 

och främst fann Henrich (2012) att eleverna och lärarna ansåg att Ipaden var användarvänlig. 

Motivationen hos eleverna hade stigit och de fann mer studiemotivation vilket resulterade i att 
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eleverna fick högre resultat. I hans undersökning fann han att det som eleverna och 

studenterna använde Ipaden till mest var att göra undersökningar och söka efter fakta online, 

skapa mindmaps och förbereda presentationer. Henrich (2012:22) frågade eleverna "what they 

could now do to help their learning compared to the pre-Ipad era". Svaren blev att eleverna 

fann den enkla internetåtkomsten som en fördel eftersom de gjorde arbetet enklare för 

eleverna då de på ett enkelt sätt kunde informationssöka, lyssna på informationsfilmer, 

kommunicera med lärare via e-post och använda böcker online. Eleverna fann även att 

applikationer som stödde deras utveckling var användbara och ökade deras motivation att lära.  

Bebell, Dorris och Muir (2012) har skrivit en artikel från en skola i delstaten Maine där de har 

undersökt hur resultatet har sett ut hos elever som har använt Ipads respektive inte använt 

Ipads. Det var 129 elever som hade använt Ipads och 137 elever som inte hade tillgång till 

Ipad. Genomgående visade det att de elever som använt Ipad  i skolundervisning hade överlag 

bättre resultat i läs- och skrivkunnighet än de elever som inte hade tillgång till Ipad.  

Burden, Hopkins, Male, Martin och Trala (2012) har gjort en studie på flera skolor i Skottland 

som använder Ipad i undervisningen. Resultatet av deras studie blev att de såg stora skillnader 

på elevernas motivationsnivå och intresse för kunskapsutveckling. Resultatet visade att över 

90 % av eleverna på samtliga skolor ansåg att de kunde lära sig mer och förstå svårare 

uppgifter med hjälp av ett arbete med Ipad. 99 % av eleverna på skolorna ansåg att 

undervisningen blev mycket roligare med hjälp av en Ipad. Undersökningen visade att elever 

använder Ipaden främst för användandet av applikationer i olika former, därefter är det 

informationssökning på internet och skriva arbeten som Ipaden används till. På primary 

school användes Pages och Keynote som främsta applikationer i undervisningen. Trots att 

dessa tre områden var populärast, fanns det ändå utrymme för många elever att visa stor 

kreativitet och engagemang genom att använda applikationer eller funktioner efter sitt 

intresse, till exempel att skapa egna filmer eller animationer. De framhåller att flera funktioner 

som eleverna fick tillgång till genom Ipadundervisningen skulle vara helt omöjliga att nå upp 

till genom traditionell undervisning. Eleverna skulle inte kunna visa på egen kreativitet på 

samma sätt eftersom ett vanligt klassrum inte har den kapaciteten för att till exempel skapa en 

egen film.  

De lärare som ingick i studien visade att elevernas självförtroende för vissa övningar och 

ämnen ökade genom att använda Ipad. På exempelvis bildlektionerna kunde eleverna skapa 

stilleben av ett motiv och ritade eleverna fel var det enkelt att göra om. Denna möjlighet 

skulle inte eleverna ha på samma sätt om de hade ritat med traditionsenliga hjälpmedel som 
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papper och penna eftersom för mycket ändrande och suddande skulle förstöra pappret. Det 

bidrog till att eleverna fick en ökad självkänsla gällande sin egen konstnärliga förmåga. 

Samma sak gällde den musikaliska förmågan. Genom program kunde eleverna skapa musik 

på ett sätt de inte har kunnat förut.  

Lärarens roll i ett arbete med Ipad visade att arbetet underlättade för läraren då mycket av 

lektionsplaneringen redan är färdigt genom användandet av applikationer. De fann även att 

informationssökandet på internet gav eleverna stora möjligheter att bli självlärda på ett sätt 

som inte skulle kunna uppnås utan Ipad. Eleverna kunde själva söka efter information de 

senare kunde berätta och återge för sina klasskamrater. Det underlättande även för lärarna att 

hitta andra vägar till kunskapen genom att kunna ge alternativa lösningar och möjligheter. Det 

bidrog till att fler elever kunde hitta deras inlärningsstil för kunskapsutveckling. Vid 

undersökningens slut förklarades det att "[m]any teachers and students wish to have access to 

the iPad after the end of the trial and are convinced it has changed learning for the better" 

(Burden, Hopkins, Male, Martin och Trala, 2012:11).  

2.3 Att främja olika lärstilar 

"Elever är olika. I en heterogen grundskoleklass innebär detta bl.a. att det finns en stor 

spännvid mellan elevernas kunskaper, färdigheter och förutsättningar för lärande" (Stensmo, 

2008:203). Eftersom alla lär sig på olika sätt och tillägnar sig kunskap med olika 

förutsättningar är det viktigt att individualisera arbetet för att passa varje enskild individ och 

deras behov och förutsättningar. Stensmo (2008) framhåller även vikten av att variera arbetet 

eftersom eleverna med största sannolikhet inte lär sig på samma sätt inom alla ämnen och 

utvecklingsområden.  

Elevernas lärstilar varierar och Stensmo (2008) skriver om tre sorters lärstilar som elever kan 

lära sig bäst genom. Det är den auditiva lärstilen, där man bäst lär sig genom att lyssna på 

samtal, ljud, föreläsningar och musik. Den visuella lärstilen, där man lär sig bäst genom att 

studera bilder eller läsa texter. Samt den kinestetiska lärstilen, där man lär sig bäst genom att 

man är delaktig, rör på sig, tar på saker och experimenterar. Tillsammans med elevernas olika 

inlärningsstilar, lär sig eleverna olika genom lärmiljöer. Stensmo (2008) refererar till 

forskarna Rita och Ken Dunn (1987) och deras figur om elevers lärmiljöer. Där ingår fem 

dimensioner där den fysiska miljön representeras av den rent fysiska miljön i barnets närhet 

till exempel om det är varmt eller kallt, störande ljud och hur belysningen är. Alltså hur den 

närmsta miljön uppfattas för eleven. Det finns de emotionella faktorerna i lärmiljön som 
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handlar främst om hur strukturen på uppgifter ska vara, hur eleverna lär sig bäst. Om det är 

genom eget ansvar eller mer strukturerade uppgifter. De sociala faktorerna i lärmiljön 

påverkar om barn lär sig bäst när de arbetar ensamma eller i grupp. Slutligen är det de fysiska 

faktorerna som är de olika lärstilarna, auditiv-, visuell- och kinestetisk lärstil.  

För att kunna inkludera alla i klassrummet med allas olika förutsättningar och behov i och 

med lärstilar och lärmiljöer gäller det att individualisera arbetet för att passa varje elev. Ett 

alternativ för att få med så många lärstilar som möjligt är att arbeta med ett multimodalt 

arbetssätt. Med ett multimodalt arbetsätt använder man flera sinnen för lärande. Bild och text 

integrerar med varandra och kunskapen lärs in på flera sätt. Selander (2012) menar att "den 

didaktiska tanken med modalt lärande är just att koppla samman och kombinera olika medier 

för ett pedagogiskt syfte. Genom att öppna upp för lärresurser via internet kan man skapa 

variation i lärandet, att samma objekt man vill studera kan visas på flera mediala sätt". Han 

menar att ungdomar idag är vana att kommunicera genom sociala medier och är fullt 

förstådda i hur text och bild samverkar. Det gamla materialet som används i skolan som är 

baserat på papper och penna är gammeldags, och Selander (2012) menar att lärarna bör ta in 

de moderna didaktiska verktygen i skolan för att fånga eleverna och undervisa dem med den 

nya tekniken.  

2.4 Motivation för lärande  

Stensmo (2008) och Ahlquist-Johansson (2003) menar att det finns både en yttre och inre 

motivation: "Gemensamt för båda motivationsformerna är en lustbetonad erfarenhet eller 

förväntan, antingen det är inre glädje med något man gör eller hopp om framtida belöning" 

(Ahlquist-Johansson 2003:4). Stensmo (2008) definierar yttre motivation med att målen finns 

i miljön som omger individen. Här kan det vara händelser som påverkar individen i resan mot 

målet. Bland annat kan dessa verka som positiva förstärkningar eller belöningar för att 

individen ska finna motivation. Inre motivation definierar Stensmo (2008) som en motivation 

där målen finns inom en människa. Här handlar det om självkänslan eller behov som skall 

tillfredställas. Som lärare kan vi undervisa och förmedla kunskaperna för eleverna. Men vi 

kan inte vara säkra på att eleverna har lärt sig den kunskapen vi försöker förmedla.  

För att få eleverna motiverade till att lära sig kunskapen är det lärarens roll att fungera som en 

motivatör och ha ett motiverande undervisningsmaterial som fångar elevernas intresse. För att 

eleverna ska finna en motivation i ämnet bör de vara intresserade av det, därför är det viktigt 

att materialet är intressant och utmanar eleverna. Därigenom får även eleverna en positiv 
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attityd till arbetet. Stensmo (2008) menar att begreppen intresse, motivation och attityd har ett 

nära samband med varandra: "Det man är intresserad av är man motiverad för eller har en 

positiv attityd till" (s.207). 

2.5 Den språkutvecklande läroplanen 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011), Lgr11, tar upp ett flertal 

punkter som man som undervisande pedagog skall ta hänsyn till. Bland annat inom kunskaper 

som eleven ska kunna efter genomgången grundskola. Dessa är bland annat:  

 Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

 kommunikation skapande och lärande. (s.14).  

Ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, stärka 

elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan. Ge utrymme för elevens förmåga 

att själv skapa och använda olika uttrycksmedel. (s.14) 

I Lgr11 ska man även organisera undervisningen så att eleven: 

Utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 

förmåga. Upplever att kunskap är meningsfull och att den egna  kunskapsutvecklingen går 

framåt. Får stöd i sin språk - och kommunikationsutveckling. (s.14).  

I kursplanen för svenska i Lgr11 står det att undervisningen i det svenska språket ska bidra till 

att eleverna får ett intresse för att läsa och skriva. I det centrala innehållet för årskurs 1-3 ska 

eleverna kunna: 

Stretegier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 

språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. Enkla former för textbearbetning, 

till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden. Handstil och att skriva på 

dator. (s. 223).  

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. 

Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. (s. 223).  

3 Metod och material 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för vilka tillvägagångssätt jag har haft för att ta del 

av de material som ligger till grund för min undersökning. Jag beskriver också valet av 

undersökningsskola samt vad skolan representerar och bidrar till i min studie. Jag kommer 
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även presentera de etiska ställningstaganden som jag förhållit mig till för att följa en god 

forskningssed.  

3.1 Metoder för datainsamling 

Jag har använt mig av en metodtriangulering i min kvalitativa studie. Genom ett kvalitativt 

synsätt menar Stukát (2005:30-34) att man får ett bredare perspektiv och är mer fokuserad på 

helheten än delarna i studien. Jag har utfört en metodtriangulering (se Denscombe 2009:184f) 

för att få ett vidare perspektiv och bättre förståelse för det jag undersökt eftersom att man 

använder flera olika metoder och betraktar saker ur flera perspektiv. Dessa olika metoder har 

bestått av både deltagande- och systematiska observationer samt en intervju.   

3.1.1 Observationer 

I valet av observationsteknik har jag utfört två sorters observationer. Systematiska 

observationer och deltagande observationer. Totalt utförde jag fem observationer. Jag gjorde 

två olika sorters observationer för att jag vill få ett vidare perspektiv som kan besvara mina 

frågeställningar. Stukát (2005) förklarar att fördelen med att använda observationer är för att 

man får reda på vad människor faktiskt gör. Till skillnad mot en studie som bara är baserad på 

intervjuer där man bara får reda på vad människorna säger att de gör, vilket kan vara stor 

skillnad mot vad de faktiskt gör i verkligheten. Ytterligare en fördel är att man får kunskaper 

direkt tagna i sitt sammanhang.  

Som dokumentationsteknik i mina observationsstudier har jag dels använt mig av ett 

strukturerat loggboksskrivande i form av en reflektionsloggbok (Bjørndal, 2005) dels en 

digital dokumentation i form av fotografier av elevernas arbete. Under observationerna 

fotograferade jag bland annat hur eleverna arbetade med Ipaden, hur applikationerna såg ut.  

Vidare försökte jag få med lärarens interaktioner mellan Smartboarden, Ipaden och eleverna. 

Valet att inte filma eleverna grundades på att jag ville skapa en mer naturlig situation där jag 

som observatör inte skulle störa klassrumsmiljön och dess situationer. Jag fann att en 

filmkamera skulle påverka klassrumsmiljön negativt. Dock skulle en videoupptagning ha 

fångat observationen på ett annat sätt då jag skulle kunna återgå till observationen i efterhand.  

Till en början hade jag en systematisk och icke deltagande observationsroll i klassrummet. Jag 

observerade elevernas interaktion med Ipaden och hur läraren kommunicerade och 

förmedlade sitt budskap genom muntligt berättande samt interagera med Smartboard och 
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Ipad. Under dessa tillfällen använde jag mig av ett löpande protokollskrivande i form av en 

strukturerad reflektionsloggbok.  

Efter observationstillfällen som har varit systematiska och icke deltagande observationer 

valde jag att ändra min roll som observatör och gick in i en deltagarobservation (Stukát, 2005) 

och fick en mer aktiv roll i klassrummet. Här var mitt syfte att interagera med eleverna men 

inte störa eller förändra klassrumssituationen och dess undervisningssyfte. Jag ville ta del av 

elevernas erfarenheter gällande arbetet och få frågor besvarade som jag observerat i de 

systematiska observationerna. Det var även under dessa observationstillfällena som jag 

dokumenterade genom digitala fotografier.  

3.1.2 Intervjuer 

Användandet av intervjuer är en mycket viktig metod i undervisnings- och 

samhällsvetenskapliga studier för att få nära tillgång till människors åsikter och erfarenheter 

(se t.ex. Stukát 2005 och Denscombe 2009). Jag valde att utföra en intervju med en 

undervisande klasslärare i årskurs ett. Intervjun gjorde jag efter att jag utfört samtliga 

observationer. Frågorna formulerades efter att jag stött på vissa oklarheter i mina 

observationer och främst genom att jag ville få reda på särskild information från min 

informant.  

Mellan observationerna konverserade jag flitigt med undervisande lärare och förde en så 

kallad samtalsintervju (Bjørndal, 2005). Det är en ostrukturerad intervju och båda 

samtalsparterna har stor frihet i hur samtalet kommer att sluta. Jag fann det ändå viktigt att 

föra dessa konversationer för att få ut så mycket information som möjligt. Här ställde jag 

frågor om framförallt det jag nyss observerat för att få en tydligare bild av händelsen. Jag 

ställde även frågor som var mer praktiska, till exempel hur de brukar arbeta med andra ämnen 

och hur de uppfyller läroplanens mål genom att arbeta med Ipaden. Efter våra korta samtal 

dokumenterade jag vad vi hade diskuterat. Jag gjorde även en reflektionsdel i mina 

anteckningar där jag kunde skriva senare reflektioner över informationen.  

3.2 Urval 

För att hitta en skola som uppfyllde de kraven jag sökte efter ägnade jag mig åt 

informationssökande på internet. Mitt krav var att skolan skulle använda Ipads i 

undervisningen. Jag fann många skolor som använde sig av skriva sig till läsning med hjälp 

av dator, dock var jag i min studie mer intresserad av Ipaden eller lärplattan i 
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skolverksamheten. Slutligen fann jag en skola vars hemsida förklarade att samtliga elever har 

tillgång till varsin Ipad i undervisningen och att teknik är en grundläggande faktor för 

elevernas läs- och skrivinlärning. Jag tog kontakt med både klassföreståndare i åk 1 och 

rektorn på skolan men fick inget svar förrän efter ett par veckor. Läraren accepterade ett 

deltagande och hälsade mig välkommen och strax därefter började observationsarbetet på 

skolan. Jag valde även henne som en nyckelinformant i min intervjustudie för att få ytterligare 

information om ämnet. Hon presenterade mig även för åk 2 för att jag skulle få vidare 

kunskaper och se elever som har arbetat längre med Ipaden för att synliggöra dess kapacitet.  

 

3.3 Presentation av undersökningsskolan och 

nyckelinformanten 

Undersökningsskolan jag valt att använda i min studie kallar jag för Teknikskolan. Skolan 

ligger på landsbygden i en mindre tätort i en mindre kommun. Skolan är en F-5 skola med 

åldershomogena klasser om cirka 100 elever och 22 anställda lärare, fritidspedagoger och 

specialpedagoger. Från åk 1 introduceras eleverna för Ipads och de ökar successivt arbetet 

med dessa fram till åk 3 då nästan hela undervisningen är baserad på Ipads. Till en början 

används Ipads till främst läs- och skrivinlärning och matematik. Varje klassrum är även 

utrustad med en Smartboard och ett flertal bärbara datorer.  

Jag har utfört fem observationer i åk 1 och 2. Åk 1 har 10 elever i klassen och en klasslärare. 

Åk 2 har 11 elever i klassen och en klasslärare. Jag valde att utföra en intervju av klassläraren 

i åk 1 då hon har arbetat sedan de började med Ipads för tre år sedan. Valet att utesluta 

klassläraren i åk 2 från en intervju grundades på att hon endast har arbetat med Ipads under en 

termin och jag kände att hon inte kunde tillföra så mycket då hon var väldigt osäker i 

användandet av Ipaden i undervisningen.  

3.4 Metoder för analys 

För att analysera mitt insamlade material har jag till en början organiserat mitt material enligt 

följande: intervjuerna har noggrant avlyssnats och transkriberats och observationsloggboken 

har renskrivits samt fått en kolumn för vidare tankar och åsikter om det observerade 

materialet som en början till analys. Jag har ständigt fört vidare anteckningar om tankar 

gällande mitt material. Jag har jämfört den digitala dokumentationen som bestod av 
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fotografier av elevernas arbete och jämfört med observationsloggboken jag förde under 

observationens gång. Under dessa jämförelser har jag reflekterat och fört vidare anteckningar 

kring tankar och förhållningssätt. Jag har även lyft observationerna och jämfört dessa med 

intervjuerna för att se samband, likheter och andra förhållningssätt och infallsvinklar.  

Därigenom har jag kommit till en analytisk process där jag granskar resultatet av min 

undersökning. Jag har varit medveten om de tankar som Denscombe (2009) lyfter fram att 

analysera kvalitativ data är en komplicerad process och att man inte kan presentera all den 

datan jag som undersökare har fått fram. Därför har jag endast valt att analysera de resultat jag 

ansett som betydande för min undersökning. Det är även dessa resultat jag kommer att 

presentera vidare i min undersökning.  

3.5 Etiska ställningstaganden 

Inledningsvis informerade jag genom ett informationsbrev om vad undersökningen skulle 

handla om samt att ett deltagande skulle vara helt frivilligt och att man när som helst skulle 

kunna dra sig ur undersökningen utan vidare frågor eller motivera varför man valt att 

avslutande sitt deltagande. Jag informerade även om att undersökningen sker helt anonymt 

och att allt insamlat material kommer att raderas vid undersökningens slut. Det informerades 

även om att under undersökningens gång är det endast två personer som kommer att ha 

tillgång till det insamlade materialet. Det är främst jag som undersökare, men också min 

handledare. Alla uppgifter var endast till för oss själva och vi hade tystnadsplikt genomgående 

genom arbetet.   

I och med att jag har tänkt på dessa saker, uppfyller jag samtliga av Vetenskapsrådets (2002) 

fyra huvudkrav om god forskningssed. De handlar om informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

3.6 Undersökningens tillförlitlighet och 

generaliserbarhet  

Min undersökning är endast utförd på en skola vars sätt att arbeta med Ipad har undersökts. 

För att få ett bredare synsätt på undersökningen och ett mer representativt resultat för Ipad 

användning generellt i skolans undervisning skulle fler skolor ha varit inblandande i min 

undersökning. Därför är det viktigt att ha i åtanke att det inte går att generalisera dessa fakta 

mot alla skolor som arbetar med Ipads i undervisningen. Det resultat som presenteras kommer 
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endast från denna skola och det är endast den skolan som kan representera det arbetssättet. Jag 

är medveten om att det säkerligen finns lika många arbetssätt med Ipads som skolor som 

använder Ipads. Resultatet och undersökningen hade med stor sannolikhet sett annorlunda ut 

med fler undersökningsskolor. Ytterligare en aspekt är att jag uteslutande har använt 

begreppet Ipad eftersom det var en Ipad som användes i undervisningen. Alla andra 

datasystem är uteslutna ur denna undersökning och begreppet lärplatta används inte med 

tanke på att det innefattar samtliga system.  

De informanter som har deltagit i studien har agerat på ett visst sätt av olika anledningar. 

Även jag som observatör kan ha varit en påverkande faktor för hur klassrumsmiljön har varit 

under observationstiden. Jag är medveten om att min närvaro och mitt val av 

undersökningsmetod kan ha påverkat mina informanters beteendemönster och tankar vilket 

har gjort att de har agerat på det sätt som jag observerat och har fått ta del av.  

Andra faktorer som påverkar undersökningen är mina personliga erfarenheter, min bakgrund 

och min tolkning av det material jag har fått ta del av och analyserat. Jag har sett det på mitt 

sätt och tolkat efter mina erfarenheter och upplevelser. Andra som skulle ta del av samma 

material kan se saker ur andra perspektiv. Jag vill lyfta fram att det som står i uppsatsen är i 

enlighet med mina upplevelser av resultatet och hur jag har analyserat det. Det går inte att 

generalisera att alla ser det på samma sätt som mig, eller att det går till såhär på samtliga 

skolor med Ipads i undervisningen.     

4 Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer jag att presentera de resultat jag samlat in under observationer och 

intervjuer. Jag kommer att presentera dem i samma ordning som jag utförde dem. Alltså första 

observationen jag gjorde presenteras först och den avslutande intervjun presenteras sist.  

4.1 Observation 1 - bokstavsinlärning åk 1 

Eleverna satt enskilt vid varsina bänkar placerade en bit ifrån varandra. Stämningen var lugn 

och tio elever väntade på att läraren skulle starta lektionen. Längst fram i klassrummet fanns 

en Smartboard med stora högtalare. Längst bak i klassrummet var elevernas Ipads placerade i 

ett prydligt ställ på laddning. Längs sidan av varje elevs bänk hängde deras egna hörlurar som 

de använde till Ipaden.  
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Vid lektionens start låg Ipaden fortfarande kvar i stället. Läraren hade först en traditionell 

genomgång på tavlan av bokstaven C. Här låg fokus främst på att uttala bokstaven och hur 

ljudet ligger i munnen samt hur man har tänderna. Tillsammans med eleverna kom läraren 

fram till ord som har bokstaven C i ordet. Dessa skrevs upp på tavlan som eleverna sedan fick 

läsa högt för att tydligt höra hur ljudet för C låter. Kort därefter hämtade eleverna sina Ipads. 

Det märktes tydligt att de var vana vid det här systemet då de visste precis hur man skulle bete 

sig och använda Ipaden. Var och en av eleverna hade ett eget lösenord och användarnamn för 

att logga in på Ipaden. De loggade även in på applikationen Qnoddarna. Jag observerade 

främst en elev under detta tillfälle för att se hur arbetet gick till. Första övningen var att spåra 

bokstaven med fingret. Samtidigt hördes en röst i hörluren som gav feedback i hur övningen 

gick. Lyckades inte eleven forma bokstaven fick den börja om. Nästa övning var att hitta 

bokstaven i en bild. Här skulle eleven dra bokstäverna ner på en talrad och samtidigt sortera 

dem efter storlek. Även här gavs det direkt feedback i hörlurarna.  

När jag blickade ut över klassrummet såg jag att ingen skärm var densamma, alla elever 

arbetade samtidigt på olika övningar och genom att Qnoddarna är anpassat efter varje individ 

fick varje elev feedback och återkoppling från applikationen på sina övningar och fick 

därigenom öva mer på det som de hade svårigheter med.  

Nästa övning var att para ihop en bild med rätt text. Här var det bilder med ord som innehar 

bokstaven C och under stod orden skrivna. Här skulle eleverna finna vilka ord som hörde till 

vilken bild. Tryckte de på bilden eller texten lästes det upp vad det stod eller föreställde. 

Nästkommande övning handlade om att sortera ord efter hur de uttalas. Alltså med vilken 

betoning C hade. Var det som ett S eller som ett K? Inför varje övning fanns det en skriftlig 

instruktion som de även kunde få uppläst för sig. I sorteringen av ord kunde de både sortera 

utan hjälp eller att få orden upplästa. När samtliga av dessa övningar var avslutade kom det ett 

repetitionsavsnitt som lyfta fram övningar som eleven hade haft svårigheter med.  

Under hela lektionstillfället reflekterade jag att eleverna hade en positiv attityd och en vilja att 

lära. De hade en stark motivation till att fortsätta med nästa övning, nästa bokstav eller 

fortsätta med tidigare övningar då de ständigt var frågvisa och visade en vilja att fortsätta.  
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4.2 Observation 2 - introduktion i Pages åk 1 

Eleverna skulle ha sin första introduktion till att skriva i Pages på Ipaden. Syftet var att skriva 

en saga om en figur de tidigare har ritat på ett papper, som de sedan tog bild på med Ipaden 

som då låg i vardera elevs kamerarulle.  

Läraren hade sin egen Ipad uppkopplad till Smartboarden i klassrummet och på så sätt blev 

tavlan som en jättestor Ipad som synliggjordes för eleverna. Läraren visade på Smartboarden 

steg för steg från början hur man öppnade Pages samt hittade bilden som de tidigare hade 

tagit. Hon visade även vissa snabbkommandon för att enklare skifta mellan kamerarullen och 

dokumentfilen i Pages för att slippa klicka runt bland alla applikationer. Väl inne i 

programmet Pages, visade hon steg för steg var man ska trycka och eleverna hjälps åt att läsa 

på Smartboarden. Hon förklarade innebörden av begreppen klistra in, infoga objekt och klicka 

för att skriva. Läraren interagerade hela tiden med klassen och de diskuterade fram förslag på 

hur man kunde gå vidare eller vad begrepp betydde.  

När läraren infogade sin bild frågade en av eleverna i klassen hur man kan göra om bilden de 

tagit har annat i bakgrunden som de inte vill ska vara med. Läraren tog snabbt upp sin Ipad 

och tog en bild på ett föremål och utelämnade inte bakgrunden. Nu kunde hon visa hur man 

beskar bilden till önskad storlek. Hon visade även hur man kunde förflytta bilden för att 

antingen få text under eller över bilden. Avslutningsvis gjorde hon en genomgång av samtliga 

moment innan eleverna fick prova själva. Det första problemet eleverna mötte var att det var 

första gången de öppnade Pages och i och med det fick de många frågor om hur programmet 

skulle konfigureras och kopplas samman med skolans Icloud. Men efter konfigurationen gick 

det hela mycket snabbt och många elever verkade redan vara välbekanta med hur man 

använder Pages och innebörden av infoga objekt och klistra in.  

När samtliga elever hade infogat en bild gick läraren igenom på Smartboarden hur man kan 

börja skriva en berättelse i form av hur en början ser ut och vad handlingen bör beröra. Hon 

berättade även innebörden av ett tangentbord och dess bokstäver och grundläggande hur det 

fungerar. Till exempel belyste hon hur man gör mellanslag, radbyte, stor bokstav och radera 

bokstäver. Efter ytterligare en repetition av det hon nyss gått igenom fick eleverna ta upp 

Ipaden och försöka på egen hand. Eleverna fattade händerna som på ett vanligt tangentbord 

och började forma sin text. Endast en elev av tio skrev med ena handen, men blev snabbt 

korrigerad av läraren att skriva med båda händerna.  
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Läraren kom fram till en av eleverna vars text hade många stavfel. Hon bad pojken läsa upp 

texten för henne och han insåg då direkt att han hade stavfel i sin text. Läraren belyste då för 

hela klassen att man måste återgå i texten för att korrekturläsa för att se om texten innehåller 

fel.  

 

4.3 Observation 3 - fortsättning med Pages åk 1 

Eftersom denna lektion utspelade sig en annan dag inleder läraren med en repetition om hur 

Pages fungerade. Detta gjorde hon på samma sätt som tidigare med Ipaden uppkopplad till 

Smartboarden och visade genom den alla steg om hur man skall gå tillväga. Hon förklarade 

även att hon läst allas berättelser och att de behöver ha en tydligare röd tråd i sina berättelser. 

Hon gjorde då en tydligare genomgång hur en berättelses struktur är upplagd. Eleverna 

lyssnade uppmärksamt och var ständigt med i diskussioner med läraren och ställde frågor. Jag 

fick en uppfattning att eleverna var nyfikna på att lära sig mer och intresserade av hur man gör 

och arbetar med Pages eftersom de visade intresse genom att ställa frågor om programmet och 

visade en användarvilja.  

Efter en stunds arbete med sina texter visade en elev hur man på ett snabbare sätt kan göra 

punkt. Eleven fick då tillåtelse gå fram till Smartboarden och visa att efter avslutad mening 

kan man trycka två gånger på mellanslagstangenten för att få en punkt. På så sätt menade 

eleven att man inte behöver flytta fingrarna så mycket för att hitta punktknappen.  

Fortsättningsvis arbetade eleverna självständigt med att producera sina texter. Ett problem 

som en av eleverna fann var att det fiktiva namnet hon hade kommit på till sin figur på bilden 

ändå fick ett rött streck under sig, alltså det var felstavat. Men i hennes tycke var det 

rättstavat. Hon frågade en kompis om hon tyckte det var rättstavat, denna instämde. Slutligen 

frågade hon läraren varför ordet inte blev rättstavat, och det var för att det var ett påhittat 

namn som inte fanns med i ordlistan. Läraren synliggjorde problemet för klassen.  

Ytterligare en fundering som eleverna hade var när det blev understruket med grönt. Eleverna 

tog då först hjälp av varandra och diskuterade vad som kunde vara fel med texten. Men när 

ingen kom fram till en lösning tillfrågades läraren som förklarade att ordföljden eller 

meningsbyggnaden oftast var fel när det blev grönt. Hon förklarade också att det blir grönt när 

man använder en och ett fel, vilket var elevernas vanligaste problem vid detta tillfälle. När 
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detta problem uppstod igen, kunde eleverna lättare se om det skulle vara en eller ett som 

skulle användas i meningsbyggnaden.   

4.4 Observation 4 - matematiklektion åk 2 

I min fjärde observation begav jag mig till årskurs två. Läraren från årskurs ett ansåg att jag 

borde vara med även på en matematiklektion för att se hur de integrerar språket mycket i 

matematikinlärningen och att det inte är det traditionella sättet med att räkna tal i matteboken.  

Klassen bestod av tretton elever men för dagen var elva elever närvarande, två var sjuka. I 

årskurs två hade eleverna till skillnad mot årskurs ett Ipaden i sina bänkar. Men annars var 

klassrumsutformningen lika. Klassrummet var utrustad med en Smartboard, laptops och alla 

elever hade tillgång till en varsin Ipad med hörlurar.  

Vid lektionens start blev eleverna bara tillsagda att ta upp Ipaden och öppna Qnoddarna i 

matematik och fortsätta där man var. När jag blickade ut över klassrummet var det nästan 

ingen elev som arbetade med samma uppgift eller ens i samma område inom matematiken. 

Eleverna var väldigt målriktade och jag uppfattade eleverna ha stor motivation till att arbeta 

med matematik. Flertalet övningar liknade övningar som jag har sett i matematikböcker från 

andra skolor. En märkbar skillnad som jag fann var dock att eleverna har större motivation till 

arbetet med Ipaden eftersom de ständigt var positivt inställda till arbetet och ville fortsätta 

framåt. Med arbetet med matematikboken på annan skola fann jag att eleverna snabbt tappade 

motivation och ville sluta arbeta. Jag tror att en bidragande faktor till det är att eleverna får 

direkt feedback på löst uppgift om den är korrekt utfört eller vad de bör tänka på genom ett 

arbete på Ipaden. Med ett arbete med matematikboken måste de vänta tills läraren har rättat 

boken för att få återkoppling på lösta uppgifter. Flera övningar i Qnoddarna innehåller mycket 

läsning, alltså att man ska läsa hur man ska utföra uppgiften. Även räknehändelser är 

inkluderade i uppgifterna. Qnodden i applikationen ger feedback vid löst uppgift. Är svaret fel 

kan Qnodden ge respons genom att säga: det är färre tiotal, det är ett större tal och det är fel 

enhet. På så sätt får eleverna både läsa feedbacken och höra det. Samtidigt som de övar på 

matematiska begrepp.  
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4.5 Observation 5 - arbete med Keynote åk 2  

Vid denna observation kom jag in i ett arbete som redan var påbörjat sen några veckor 

tillbaka. Eleverna hade börjat arbeta med Keynote och skulle förbereda en presentation om ett 

valfritt väsen som de skulle redovisa för klassen. Här gick jag in i en deltagande 

observationsroll och kommunicerade med en elev för att få en uppfattning om hur de har 

förberett inför en kommande presentation. Han visade att de började med att komma på ett 

väsen, i det här fallet hade pojken valt att skriva om drakar. Han förklarade att de skulle få en 

röd tråd i sin presentation och därför använt applikationen Simple mind för att göra en 

mindmap där ordet drake var i centrum. Från det centrala ordet fick eleverna själva göra egna 

bubblor, antingen på fakta de redan visste, eller frågor som de ville veta om sitt väsen. 

Därefter berättade eleven att de har Simple mind som ett återkopplande verktyg som de kan 

återgå till för att påminnas om vad de hade för idé från början. Därigenom kan de använda 

sökmotorn Google på internet för att söka reda på information om sitt väsen. Han visade att 

nästa steg i hans presentation var att ta reda på hur drakar brukar se ut, och genom några 

snabba klick var pojken ute på google och skrev in i sökfältet hur en drake brukar se ut. Han 

fick då upp flera källor och förslag på hur drakar brukar se ut. Här förklarade han för mig att 

vissa sidor inte går att lita på och att man måste bedöma själv om den är tillförlitlig eller inte. 

Vidare berättade han att han tyckte det var svårt att bedöma rimligheten om detta ämne 

eftersom det är ett sagodjur som ingen vet om det finns på riktigt. Därför är det svårt att veta 

hur sanningen egentligen är. Han berättade för mig att han brukar jämföra fakta på flera 

internetsidor och försöka lita på de fakta som stämmer överens med flest källor. När jag 

frågade om han kunde visa sin presentation gjorde han det med en viss stolthet. 

Presentationen var väl genomarbetad med flera effekter och stilfullt designarbete. Han visade 

att han endast hade skrivit vissa stödord i sin presentation i Keynote för att det inte skulle bli 

mycket för åhörarna att läsa. Han ville att fokus skulle ligga på honom som talare. 

Huvudtexten hade han kopierat in i Pages som han sedan hade börjat redigera för att passa 

hans språkbruk och val av ord i talad form.  

Jag blev förvånad över hans stora ambition och hur mycket tid han la ner på sin presentation 

och blev nyfiken om alla elever gjorde på detta sätt. När jag vidare observerade andra elever i 

klassen såg jag att de gjorde på samma sätt och kombinerade Simple mind, Keynote, Pages 

och ett informationssökande på google.  
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4.6 Intervju med klasslärare åk 1 

När jag intervjuade var många frågor baserade på vad jag upplevt under mina observationer. 

Min första tanke var vad fördelarna med valet av att använda Ipad istället för laptop till 

eleverna och hur Ipadens funktioner står i förhållande till en dator. Läraren förklarade att en 

av många fördelar med Ipaden är att den är lätt att bära vilket gör att även de minsta eleverna 

kan bära den med lätthet. Ytterligare en fördel är att allt är samlat i ett litet format, alltså 

böcker, läromedel, applikationer, spel och andra saker som eleverna kan utforska på egen 

hand då mycket är anpassat för barn.  

Om man jämför Ipadens funktioner med en dators menar läraren att Pages, Keynote och 

Imovie är betydligt lättare att förstå sig på för eleverna än motsvarande program i ett 

windowssystem som är Word, PowerPoint och Windows Movie Maker. Det finns inte lika 

många funktioner och alternativ men läraren menar att det är innehållet som är viktigast, inte 

flashiga funktioner eller fina typsnitt. Därför lämpar sig dessa program ypperligt i 

skolsammanhang då man inte behöver lägga fokus på formen och det tekniska utan mer vad 

man egentligen vill få ut av att eleverna ska använda tekniken. Alltså att skriva text eller 

förmedla kunskaper genom en presentation. Att Ipaden dessutom är lättmanövrerad menar 

läraren är ett stort plus. Eleverna kan snabbt ta en bild med Ipaden och sedan få in det i ett 

dokument, istället för en dator där man behöver använda en kamera, ta en bild, hämta en sladd 

eller plocka ur minneskortet, föra över det i datorn och sedan försöka infoga det i dokumentet 

genom att söka i flera steg. Arbetsprocessen förkortas med flera steg och mer fokus kan 

läggas på produkten i sig. 

Jag frågade även hur lärarna tycker det är att arbeta med Ipad i skolan, hur det fungerar som 

ett hjälpmedel i undervisningen. Läraren svarade att hon finner det naturligt, och eleverna 

tycker också det är naturligt. Många är vana att använda touchfunktionen genom sina 

mobiltelefoner eller sina föräldrars mobiltelefoner. Läraren menar att den sortens teknik ligger 

i tiden. Här delar hon sina åsikter med Traxler (2010) som också framhöll att eleverna redan 

är bekanta med denna typ av funktioner genom egna erfarenheter från hemmet. Eleverna vet 

grundläggande vad en applikation är och vad en Ipad är kapabel till att bli använd till. Många 

saker menar läraren att man inte behöver gå igenom eftersom de redan vet hur man gör av 

tidigare erfarenheter. Jag frågade om Ipaden har gjort skolsituationen lättare för henne som 

undervisande lärare eftersom mycket pappersarbete försvinner och alla elevernas resultat är 

samlat på samma ställe. Hon menade att resultatsystemet sparar mycket tid och därigenom 
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kan hon mer fungera som ett stöd för eleverna i muntlig kommunikation istället för att 

spendera tid på att rätta papper. Ytterligare en faktor som har gjort situationen lättare för 

henne som lärare är att eleverna själva kan söka svar på frågor istället för att fråga läraren. 

Eleverna kan själva snabbt gå ut på Google för att söka information på en fråga de vill ha 

besvarad. Det bidrar till att lärarens tid går åt att besvara frågor runt ämnet hon undervisar om 

istället för att få frågor som handlar om annat.  

Jag hade under mina observationer sett hur det kan se ut vid ett arbete med Ipaden, men ville 

få mer insikt hur lärarens syn var på arbetet och hur tanken är vid introduktionen av Ipaden. 

Läraren berättade att de stegvis introducerar eleverna för Ipad i undervisning från årskurs ett. I 

förskolan och förskoleklass har eleverna bara fått bekanta sig med Ipaden genom att leka med 

den. Men från och med årskurs ett är den integrerad i undervisningen och intensifieras stegvis 

upp till årskurs tre då i stort sett hela undervisningen är baserad på Ipaden. I de yngre 

årskurserna blandas traditionell inlärning med inlärning på Ipaden. Ipaden används främst i 

bokstavsinlärning och det tidiga skrivandet samt matematik. Medan de traditionella 

inlärningsmetoderna finns kvar i estetiska ämnen och samhälls- och naturorienterade ämnen. 

Valet av att göra det är för att lärarna anser att eleverna fortfarande är små och behöver den 

traditionella undervisningen också. Läraren förklarade att nästan alla lärare på skolan anser att 

när det kommer till det mer traditionella arbetssättet har eleverna fått mer motivation till det 

eftersom undervisningen blir varierad med Ipad som ett komplement. Jag frågade då hur hon 

lyckas motivera eleverna utöver Ipad undervisningen. Hon menade att hon hela tiden försöker 

uppmuntra eleverna och berömma och lyfta fram dem. Istället för att vara negativ och säga att 

det eleverna har gjort är fel försöker hon hitta något alternativ eller andra lösningar. Läraren 

förklarar att när hon försöker se andra lösningar i situationer och ständigt kommunicerar med 

eleverna får eleverna samma synsätt som henne. Det bidrar till att eleverna blir mer positiva 

och själva försöker hitta nya lösningar och aktivt jobba för att lösa problem.  

Jag ställde frågan hur Ipaden kan användas för barn i behov av särskilt stöd. Läraren svarade 

att genom att man använder Ipaden som ett komplement kan man fånga många elever som har 

svårt att sitta still eller koncentrera sig. Hon förklarade att hon har två pojkar med väldigt 

mycket spring i benen, men så fort arbetet med Ipaden startar kan de sitta stilla i flera timmar 

för att arbeta med applikationer, informationssökning och texter. I och med detta blir de även 

mer motiverade till den mer traditionella undervisningen. Hon har även sett att dessa två 

pojkars resultat ständigt har förbättrats då de är mer positivt inställda till arbetet. Då läraren 

jag intervjuade har arbetat på skolan länge och vet hur det varit innan Ipadens tid ställde jag 
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frågor om hur hon upplever att fånga elever med svårigheter, men också elever som behöver 

utmanas lite extra. Hon menade att hon finner det lättare att individualisera arbetet nu, än det 

var utan Ipads. Det är för att applikationerna är anpassade att passa varje enskild behov och 

deras förutsättningar. Samt att när eleverna gör övningarna, sparas deras resultat och läraren 

kan snabbt se vad eleverna har svårigheter med. Även applikationen ger repetitionsövningar 

på övningar som eleven haft svårigheter med. På liknande sätt kan även svårare övningar ges 

till elever som är i behov av utmaning.  

Vid intervjuns slut fann jag att hon endast varit positiv i redogörelsen av arbetet med Ipad och 

frågade därför henne om det fanns några nackdelar med att använda Ipaden. Efter en lång 

fundering sa hon att ens egna bristfälliga kunskaper kan vara negativa. Systemet utvecklas, 

det kommer nya applikationer och användarvänligheten som snabbfunktioner förändras. Det 

gäller att ständigt vara uppdaterad och aktivt jobba med materialet för att kunna verka som en 

professionell Ipad-undervisare. Hon menade också att det ibland kommer upp meddelanden 

som inte har med skolarbetet att göra. Till exempel uppdateringar, betygsätta applikationer, 

ladda ner nya versioner eller om internetåtkomsten nekas. Det här är saker som eleverna 

finner främmande och det inte är något som de borde använda. Det kan störa undervisningen.    

5 Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion 
Först och främst fann jag under mina observationer, likt Burden m.fl (2012), att Ipaden 

fungerade som en god motivationskälla eftersom eleverna fann motivation till att arbeta med 

Ipaden. Jag jämför och baserar dessa fakta från tidigare erfarenheter jag upplevt med arbete 

med bokstavsinlärning och barns tidiga läs- och skrivinlärning fast på traditionellt vis. Jag 

upplevde att eleverna som arbetade med Ipaden i undervisningen hade större motivation 

utifrån arbetet med Ipaden för att arbeta mer generellt med det mer traditionella arbetet. Jag 

tror att det beror på att eleverna får ta del av ett varierat arbetsätt där flera arbetsformer 

blandas och det resulterar i att eleverna får en ökad motivation. Även intervjun med 

undervisande klasslärare betonade att hon sett skillnader i elevernas motivationsnivå nu, 

jämfört med för några år sedan då skolan inte hade infört Ipads i undervisningen. Hon menade 

att motivationen är högre hos eleverna nu vilket också har avspeglats i elevernas 

kunskapsnivå och reflektionsnivå. Hon har alltså upplevt likt Henrich (2012) gjorde i sin 
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undersökning att eleverna fann större studiemotivation i ett arbete med Ipad som resulterade i 

att eleverna fick högre studieresultat. Ytterligare en bidragande faktor till att eleverna finner 

större motivation tror jag är att i arbetet med applikationen Qnoddarna får eleverna en direkt 

återkoppling på genomfört arbete. Antingen positiv eller konstruktiv kritik och på så sätt kan 

eleverna direkt få respons på genomfört arbete.   

Något jag tror bidrar till elevernas höga motivationsnivå är att eleverna var engagerade i 

skolarbetet. De var väldigt måna om att hjälpa varandra och visa på egna tips och idéer för att 

göra arbetet enklare. Exempelvis från min tredje observation där en elev fick gå fram på 

Smartboarden och visa från egna erfarenheter hur man på ett snabbare sätt kan göra punkt. 

Eleven visade en stor reflektionsförmåga och en förståelse för producerandet av text då han 

fann att handpositionen inte behövde ändras genom detta sätt och på så sätt kunna få ner mer 

text med mindre handrörelser och därför effektivisera arbetet. Ytterligare ett stort uppvisande 

av engagemang men också problemlösningsförmåga var att eleverna tillsammans försökte 

lösa problem som uppstod genom att diskutera med varandra innan de tog till lärarens 

kunskaper. Viktigt i sammanhanget är att läraren i undervisningssituationer synliggjorde 

problemen som uppstod för eleverna och inte försökte dölja dem eller skjuta upp problemen. 

Hon syftade hela tiden till att eleverna skulle bli så självständiga som möjligt i arbetet med 

Ipaden för att i framtiden kunna lösa dessa problem själva och genom detta effektivisera 

undervisningen ytterligare eftersom de problemen jag observerade var återkommande 

problem som uppstod. Exempelvis i observation 3 uppstod ett problem att eleverna fick grön 

linje under den skrivna texten och genom detta visade eleverna på sin 

problemlösningsförmåga och problemlösningsstrategier. Först diskuterade eleverna problemet 

tillsammans, sedan synliggjorde läraren problemet i helklass. På så sätt fick även eleverna 

som inte hade uppmärksammat problemet en förvarning om dilemmat och när dessa elever 

mötte problemet kunde de lösa det utan vidare funderingar.   

Den roll som lärare får i ett klassrum där man använder Ipad på det här sättet som skolan gör 

upplevde jag likt Burden m.fl (2012) att det underlättar skrivandet av lektionsplaneringen, 

men också att applikationen individualiserar automatiskt för dess användare genom att 

utforma övningarna efter användarens kunskapsnivå. Det gör det lättare för läraren då läraren 

kan kontrollera genom lärarversionen i applikationen hur eleverna ligger till eftersom den är 

uppkopplat till varje elevs applikation och det gör att lärarversionen har en översikt över varje 

elevs övningar. På så sätt kan läraren ge ytterligare stöd och hjälp till de elever som är i behov 

av särskilt stöd, eller utmana de elever som kommit längre. Genom andra uppgifter eller andra 
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övningar. Det förenklar till att läraren kan förhålla sig till Lgr11 att man som lärare ska: ”Ta 

hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (s.14) Det 

underlättar även att organisera undervisningen till att eleven:  

Utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. 

Upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt. Får stöd i sin 

språk - och kommunikationsutveckling. (s. 14). 

Läraren kan genom detta arbetsätt fokusera mer på elevernas kunskapsutveckling och stödja 

dem i sin utveckling och lärande både språkmässigt och kunskapsmässigt. Vidare finner jag 

att arbetet med Ipad är stimulerande för barns läs- och skrivutveckling då de ständigt blir 

utsatta för skriftspråket i form av läsning och förståelse av uppgifter. Eleverna får även höra 

språket genom att texter läses upp. Oavsett vilket ämne eleverna arbetar med är språket 

integrerat i undervisningen.  

I min sista observation i arbetet med Keynote visade eleverna stora kunskaper inom läs- och 

skrivkunnighet och en hög ambition gällande sitt skolarbete. Eleven som jag observerat visade 

en stor kunskap och en välutvecklad tankegång gällande sitt skrivande. Jag anser det som 

tidigt erhållen kunskap att redan i årskurs två har denna vidare tankegång i producerandet av 

text och att tänka på en röd tråd samt att strukturera arbetet med hjälp av ett mindmapsarbete. 

Eleven hade även en vidare förståelse för sina åhörare genom att utesluta mycket text i 

presentationen för att de som lyssnar inte skulle behöva läsa texten utan endast lyssna på 

honom. Eleverna hade även kommit långt i sina tankegångar gällande källkritik av 

informationssökande samt hur de kan styrka fakta genom att identifiera fakta på flera källor 

för att få en säkrare källa. Genom ett flertal egna erfarenheter finner jag dessa tankar som 

ovanliga att elever i årskurs två besitter. Jag tror en av anledningarna är jag likt Traxler (2010) 

upplever att eleverna dagligen använder informationssökning på internet och bör vara 

källkritiska i större utsträckning än elever som söker information i tryckta källor som böcker. 

De elever som tänker på källkritik i den här utsträckningen tror jag får en ökad förståelse för 

fakta och deras innebörd. 

5.2 Metoddiskussion  

Som tidigare nämnts valde jag att utföra en metodtriangulering med inspiration av 

Denscombe (2009) som menar att man får ett vidare perspektiv och bättre förståelse för det 

man undersöker och ser saker ur flera perspektiv. Genom metodtrianguleringen använde jag 
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flera metoder som bestod av både deltagande- och systematiska observationer som bestod av 

totalt fem observationstillfällen, samt att jag utförde intervjuer.  

För en undersökning av den här storleken finner jag att valet av metod har fungerat bra. Jag 

har känt mig bekväm i rollen som observatör och de jag har observerat har till synes funnit sig 

till ro med min medverkan i de dagliga rutinerna. Jag har även fått mycket hjälp och 

information från undervisande klasslärare som har varit till stor hjälp under arbetets gång. 

Genom att jag har varit nyfiken och undrande med en positiv inställning har även 

pedagogerna bemött mig med samma inställning vilket har underlättat i arbetet.  

Nu i efterhand skulle jag ha velat intervjua pedagogen jag uteslöt då hon inte hade arbetat 

med Ipad så länge. Då fann jag att hon inte skulle tillföra mycket till min studie eftersom hon 

inte hade samma kunskaper som den andra pedagogen. Dock finner jag nu i efterhand att 

hennes tankar och åsikter också hade varit av intresse för undersökningen.  

En faktor som jag har med i åtanke i min undersökning har varit att jag endast varit på en 

undersökningsskola. Det var till synes svårt att få tag i en skola som hade Ipads i 

undervisningen, men för att få ett bredare synsätt på undersökningen och ett mer 

sannolikhetsenligt resultat skulle fler skolor ha varit inblandande i min undersökning. Nu föll 

valet att endast undersöka hur Ipads fungerar i skolan som ett läs- och skrivutvecklande 

hjälpmedel. Ett annat tillvägagångssätt skulle kunna ha varit att se generellt hur lärplattor 

fungerar i undervisningen, alltså undersöka andra system än bara Ipads. Men då jag inte ville 

generalisera mitt resultat till lärplattor, har jag då valt att lyfta fram att det är Ipads i 

undervisningen jag har undersökt. Dock vore det intressant att se hur användandet av andra 

lärplattor ser ut i undervisningen men då hade undersökningen blivit mer omfattande.    

7 Avslutning 

Inledningsvis förklarade jag att jag har starka personliga kopplingar till teknik och att jag 

finner användandet av det väldigt spännande, framförallt hur integrerandet av teknik sker i 

skolan. Undersökningen har visat mig att Ipaden som till synes är en mycket liten apparat 

besitter en stor funktionell förmåga och fungerar som ett multimediellt redskap som fångar 

eleverna och är en stark motivationskälla till kunskapsutveckling. Undersökningsskolan har 

visat mig ett nytt sätt att arbeta på vilket har varit av både positiv och negativ karaktär.  
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Ipaden har endast funnits på marknaden i fyra år och i skolan har den funnits under ännu 

kortare tid. Därför är det fortfarande ett nytt arbetssätt som inte är välbeprövat. Vi vet ännu 

inte hur ett Ipadbaserat lärande påverkar eleverna i framtiden. Förhoppningsvis påverkar det 

eleverna i positiv bemärkelse och stärker dem i deras lärande. Det är inget som den här 

undersökningen pekar på, men det vore intressant att ta min undersökning till ett vidare plan 

och undersöka framtidens Ipad-användare. Jag finner det också intressant att undersöka och 

jämföra olika system av lärplattor. Vilken är den lärplatta som gynnar elevens 

kunskapsutveckling mest? Eftersom tekniken har utvecklats i raketfart de senaste åren, tycker 

jag det känns spännande att möta framtiden och framtidens lärplattor. Kanske är lärplattan 

utbytt mot någon helt annan uppfinning. Under min barndom hade inte jag en tanke på att en 

lärplatta och dess funktioner skulle bli aktuell i min vardag. Hur kommer då det 

högteknologiska samhället att se ut i framtiden? Jag tror att teknik i skolan kommer vara ett 

aktuellt ämne länge och därför vore det spännande att fortsätta undersöka hur teknik i flera 

former påverkar elevers kunskapsutveckling. 
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