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Abstract 

Swedish schools have during the last few years started to providing pupils in high school with 

tablet-computers. By doing interviews I examine how pupils in high school use tablet-computers 

in different ways and how that affect their studies. From a sociocultural perspective and with the 

concept of artefacts I analyze how suitable tablet-computers are for studies on this level of 

education. My results show that the tablet-computers are used as the pupils primary study tool. 

They are available to all pupils and can be used in most parts of their studies and this creates new 

opportonities in how to interact with collective knowledge and with other people. The pupils in 

this study do not think that the tablet computers, at this pint are suitable when it comes to using 

them for examinations, advanced visual design and creating more extensive texts. My conclusion 

is that tabet-computers have qualities that could contribute to high school pupils studies in a 

meaningful way. However the strategies through which they are implemented are critical to 

whether tablets-computers actually will improve pupils studies or not. 

 

Keywords: tablets in edcuation, artefact. interview, high school 
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Inledning 

Ett stort antal svenska skolor har under de senaste åren införskaffat surfplattor till sina elever 

(Stockholms stad, 2013, s. 7). När surfplattorna kom ut på konsumentmarknaden i stor skala 

presenterades de som ett komplett allt-i-ett verktyg, med vilket man skulle kunna konsumera, 

producera och dela digitalt material (Lemay, 2010). Det är lätt att förstå lockelsen för skolor att 

köpa in surfplattor till sina elever ändå vet man ganska lite om hur det påverkar elevers skolarbete 

(Danielsson, 2015). Jag tror att alla vill ha en bra skola och då behövs bra studieverktyg men det 

råder oklarhet i hur surfplattor och andra IT-verktyg i slutändan påverkar elevers skolarbete. 

Därför är det väldigt viktigt att man lär sig mer om hur surfplattor och andra IT-verktyg används. 

Man vet att IT-verktyg kan bidra till att förbättra elevers skolarbete men man vet också att det 

beror på vad de används till och hur användandet går till (Mueller & Oppenheimer, 2014, Faria, 

Weston, & Cepeda, 2013). I denna uppsats avser jag att undersöka hur surfplattor fungerar som 

studieverktyg för gymnasieelever. 
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Bakgrund 

I denna uppsats studerar jag hur surfaplattor fungerar som studieverktyg för elever. Enligt  

internationella undersökningar presterar svenska elever allt sämre och andelen elever som går ut 

skolan med ofullständiga betyg ökar (Skolverket, 2013, s. 11-16). Samtidigt vet man att de 

läromedel som elever har tillgång till är viktiga för deras skolarbete. Vissa menar till och med att 

skolans läromedel har en avgörande roll i återuppbyggnaden av svensk skola men att de inte getts 

tillräcklig uppmärksamhet. Det är viktigt att lärare har tillgång högkvalitativt material för att de 

ska kunna främja elevers intresse och lärande (Hemmi & Kornhall, 2015). Under nittiotalet när 

datorer blev mer tillgängliga köpte skolor in datorer i stor skala. Datorsalar upprättades och 

många klassrum fick egna datorer (Jedeskog, 2001, s. 7-13). Ett problem var att det ofta saknades 

medvetenhet kring hur dessa IT-verktyg skulle användas och man lyckades i många fall inte 

implementera de nya IT-verktygen på ett effektivt sätt (Almqvist, 2005, s. 9-18). Verktygen 

förnyades men arbetssätten var i stor utsträckning de samma. En av riskerna med nya läromedel 

är att de positiva effekter som är möjliga riskerar att utebli, om verktygen inte implementeras på 

ett effektivt och medvetet sätt (2005, s. 9-18). 

Eleverna i denna studie använder surfplattor som är tillverkade av företaget Apple och tillhör 

produktkategorin Ipad (Apple.com). Specifikt handlar det om Wifi-modellen av Ipad 2 med 16 

gigabytes lagringsminne och en skärm på 9,7 tum. Surfplattorna beskrivs som en produktkategori 

mellan smarta telefoner och datorer. I praktiken handlar det om en stor mobiltelefon utan 

telefonfunktionen. Surfplattorna har liknande inre komponenter som telefoner och använder 

samma operativsystem. De är betydligt billigare att köpa in än datorer och dessutom är de lätta att 

använda. Även bredden av saker man kan göra med dem är stor. Med surfplattor kan elever 

arbeta med text, bild, video, ljud och musik. Allt med ett enda verktyg (Stockholms stad, 2013, s. 

7-9, Holmquist, 2011, s. 8-21). Det finns många olika varianter av surfplattor från fler olika 

företag men Ipads är de surfplattor som har fått störst genomslag inom utbildningssektorn i 

Sverige (Lewan, 2012). Inte minst skolverket ser möjligheter med att använda mer IT-verktyg i 

skolan (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 23). Införskaffandet av surfplattor till elever har 

dock mötts av tvivel (Tallvid, 2014) Kritiken mot de skolor som börjat använda surfaplattor har 

stundtals varit skarp med uttalanden från bland andra Sveriges dåvarande utbildningsminister Jan 

Björklund (Folcker Aschan, 2012) men också från forskare (Myndigheten för skolutveckling, 

2007, s. 23-24) och journalister (Danielsson, 2015). Dessa besvarar däremot inte vad införandet 

av surfplattor i slutändan får för effekt på elevers skolarbete. Genom att studera processen i 

vilken elever använder sina surfplattor gör jag i denna uppsats ett försök att undersöka hur 

surfplattor fungerar som studieverktyg för elever. 
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Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt går jag igenom vad man vet om elevers användande av surfplattor. Eftersom att 

surfplattorna är så pass nya och det finns relativt lite forskning om dem, utgår jag även från 

forskning gällande elevers användande av datorer. Datorer är det studieverktyg som är mest likt 

surfplattor och jag  använder forskning kring dessa för att bättre förstå elevers användande av 

surfplattor. 

Litteratursökningsstrategi 

Jag har började min litteratursökning med att utgå jag från databasen Libris där jag sökte efter 

avhandlingar med orden surfplattor, datorer och IT i olika böjningar tillsammans med orden skola 

och undervisning.  De ämnesord som var mest frekvent förekommande i de avhandlingar jag då 

fick fram i de texter som behandlade IT-verktyg i skolan var formuleringarna; datorstödd 

undervisning, computer-assisted instruction, computer managed instruction och tablet computers in education. 

Dessa formuleringar använde jag sedan för att söka efter avhandlingar i databaserna Libris, Diva 

(forskningspublikationer i fulltext) Swepub och Education research complete (peer reviewed). Av 

den forskning som jag hittade valde jag sedan ut de som låg närmast min studie. Jag valde i stort 

sett bort publikationer som riktar sig mot barn med funktionsnedsättningar, publikationer som 

främst handlar om grundläggande läs och skrivutveckling och de som studerar användningen av 

surfplattor i förskola. För att säkerställa att jag även hittade forskning som inte använde sig av de 

tre formuleringarna men som ändå berör hur elever använder IT-verktyg, använde jag sökorden 

surfplattor, smarta telefoner, Ipad tillsammans med ordet skola.  Utöver dessa använde jag 

ordkombinationerna dator och skola, dator och undervisning, datorer och barn, studiehjälpmedel, 

studieredskap och utbildning via internet. Jag sökte med just dessa formuleringar men även med 

ordens engelska motsvarigheter; tablets, smartphones, Ipad tillsammans med ordet school. Till slut 

använde jag även ordkombinationerna computer och school, computer och education, computers and 

children, study aids, study gear, education och internet. Utav alla dessa har jag utgått från de olika 

aspekter som texterna belyser gällande elevers användande av surfplattor och datorer. 

  



 5 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt behandlar jag forskning gällande hur datorer och surfplattor används som 

studieverktyg.  

IT i skolan 

Ann-Christine Juhlin Svensson (2000, s. 48-49) utgår från två huvudspår gällande hur man kan se 

på användandet av läromedel i skolan. Det första utgår från att läroboken står i centrum och då 

förväntas läroböckerna innehålla det kunskapsstoff som eleverna behöver. Läroböckernas 

upplägg påverkar indirekt utformningen av skolans kurser och man kan därför se det som ett 

läroboksstyrt arbetssätt. Ett andra perspektiv utgår från att  läraren själv väljer läromedel utifrån 

hur denne tror att man bäst kan uppfylla lärandemålen. Med utgångspunkt från det andra 

perspektivet är det i första hand läraren tillsammans med rektor, kommun och annan 

skolpersonal som avgör utformningen av kurserna och inte läroboksproducenterna. Att de 

styrdokument skolor följer inte anger vilka metoder eller vilka läromedel som bör användas i 

undervisningen utan endast målen för undervisningen (Skolverket, 2011, s. 5-8) är det fritt för 

skolpersonal att avgöra vilka läromedel man vill arbeta med. Juhlin Svensson (2000, s. 48-49) 

menar att skolan i stort sätt går mot ett mer flexibelt förhållande till läroböcker.  

Under de senaste tjugo åren har datorer blivit en stor del av den svenska skolan (Jedeskog, 

2001, s. 7-13). I några av Skolverkets rapporter (1999, s. 8) uttrycker man att skolan måste hänga 

med i utvecklingen och förbereda eleverna för det samhälle som väntar dem. Utöver det menar 

man att det är en demokratisk rättighet för elever att ha tillgång till IT-verktyg i skolan. Datorer är 

och kommer förmodligen även i framtiden vara en central del av våra liv. Skolverket menar att 

man riskerar att bidra till ett ojämlikt samhälle om vissa hamnar efter i sin förmåga att använda 

IT-verktyg. Inom forskning av IT i skolan används bland annat begreppen IT-verktyg 

informationsteknik (Almqvist, 1999, s. 3), IT (Jedeskog, 2001, s. 7-13) och digitala lärresurser 

(2007, s. 23). Jag kommer vidare att använda begreppet studieverktyg som generell definition av de 

redskap som elever använder i sitt skolarbete. Begreppet används än så länge inte inom forskning 

av läromedel. Anledningen till varför jag ändå använder det är för att jag tycker att det bättre 

beskriver läromedel utifrån mitt teoretiska perspektiv. Ordet Studie- använder jag för att mitt 

fokus är på elevers skolarbete och verktyg använder jag på grund av att jag utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv där verktygen eller artefakterna är centrala för elevers studier. Detta 

beskriver jag mer utförligt i anslutning till mitt teoretiska perspektiv. 

Riktade insatser har gjorts för att främja datoranvändande bland grupper som i regel inte 

använder datorer i lika stor utsträckning som elever inom andra grupper. Det gäller bland annat 

flickor och elever med invandrarbakgrund (Almqvist, 1999, s. 8). Gällande de pedagogiska 

argumenten till varför elever bör använda IT-verktyg nämns att de kan bidra till ökad effektivitet, 

motivation och att det är en del av skolans pedagogiska uppgift att lära elever använda IT-
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verktyg. IT-verktygen ger eleverna tillgång till ett ämnesinnehåll som på ett effektivare sätt kan ge 

elever den information de behöver genom bland annat text, video, bild och ljud på internet. 

Myndigheten för skolutveckling menar att IT-verktyg i skolan kan bidra till att öka motivationen 

för vissa elever. Eftersom att det är en av skolans uppgifter att ge eleverna digital kompetens så är 

det rimligt att eleverna har god tillgång till IT-verktyg i skolan (2007, s. 23). Skolverket kommer 

fram till att IT också kan ha en positiv effekt på kunskapsinlärning och elevers prestation inom 

specifika ämnen. Däremot påminner man om att omständigheterna kring hur de används är 

avgörande för att IT-verktygen ska få en sådan positiv effekt (2007, s. 40). 

Från både nationellt (Stockholms stad, 2013, s. 5, Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 40) 

håll som från EU (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 23-24) ser man både möjligheter och 

risker med IT-verktyg i skolan. I skolverkets rapport som grundar sig på internationell forsknings 

om IT-verktyg i skolan skriver man att användandet av IT-verktyg är en central del för elevers 

livslånga lärande och att elever med IT-verktyg kan få hjälp att utveckla sina förmågor att söka, 

samla, bearbeta, producera, redovisa och förstå information på ett bättre sätt. Man ser att IT-

verktyg kan hjälpa elever att utveckla kritiskt tänkande, kreativitet och lära eleverna ett 

ansvarsfullt förhållningssätt till digitala verktyg och digitala medier. IT-verktygen öppnar upp för 

ökad individualisering, möjligheter för elever att arbeta i sin egen takt och arbeta på sin egen nivå. 

Vidare tror man från både EU:s och nationellt håll att informationsinhämtningen kan bli  

effektivare och billigare och att möjligheterna till variationen på arbetsmetoder ökar när elever 

har tillgång till IT-verktyg. Det skapas större möjligheter till interaktivitet och återkoppling mellan 

lärare och elev och tillgången till informationsmedia med ljud och bild kan öka floran av 

förklaringsmodeller som eleverna kan ta del av (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 23-24). 

Hur används IT-verktyg i skolan? 

Elever använder huvudsakligen datorer för att skriva, söka information och kommunicera med. 

Jedeskog (2001, s. 133) och Lannér (1999) utgår från att datorer kan bidra till att öka kvaliteten på 

elevers skrivande. Hans studie visar att det är rimligt att anta att datorer kan fungera som ett 

positivt stöd för elever i sin elementära skrivinlärning. Det kan däremot krävas datorprogram och 

tangentbord som anpassas till användarnas nivå för att det ska få önskad effekt. Jörgen Lindhs 

(1997) slutsats i sin forskning  är att datorer kan vara till hjälp för lågpresterande elever och att 

elever generellt sett är positiva till att arbeta med datorer som studieverktyg. Jonas Almqvist 

(2005, s. 9-18) poängterar att man inte på förhand kan veta hur ett verktyg kommer att användas 

men det faktum att eleverna lär sig att använda redskapet på ett bra sätt, är avgörande för att en 

individ ska kunna göra saker som de inte hade kunnat göra annars. Man måste studera processen 

i vilket redskapen faktiskt används för att få verklig insikt i hur elever använder nya verktyg och 

kunna dra slutsatser om dess lämplighet som studieverktyg.  
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Christina Gustafsson (1977) utförde innan datorerna kom en studie över hur interaktionen ser 

ut i klassrum. Hon kom fram till att största delen av interaktionen i ett klassrum då skedde 

muntligt i kombination med kroppsspråk. Det finns ett antagande om att när elever börjar 

använda datorer leder det till mer enskilt arbete och mindre interaktion. Littleton (1998) menar 

istället att datorer underlättar för mer kollaborativa och sociala processer i lärandet. Inger Korsell 

(2007, s. 40-57) är inne på ett liknande spår och kommer fram till att en dator inte bara kan hjälpa 

interaktionen utan även kan bidra till att på ett unikt sätt avgöra hur interaktionen är strukturerad. 

Det sker inte per automatik, utan är beroende av den struktur inom vilken datorerna 

implementeras. Både Littleton (1998) och Jonas Almqvist (2005, s. 9-18) betonar att sättet på 

vilket ett nytt verktyg införs kommer att prägla hur det i slutändan används. Om samma 

arbetssätt som tidigare fortsätter användas, finns risken att verktygets interaktionsfrämjande 

effekter begränsas. Martin Stigmar (2002, s. 26-28) visar att skolor tenderar att använda gamla 

arbetssätt när de får nya verktyg och han menar att det riskerar att leda till att de nya verktygen 

inte bidrar till positiva effekter i klassrummet. Om man istället utnyttjar verktygen på rätt sätt kan 

till exempel datorer ha positiva effekter på elevers lärande och på interaktionen i klassrummet. 

Arbetssätt med datorer 

Elevaktiva arbetssätt har blivit vanligare i samband med att IT-verktygen införskaffades till 

skolor, framförallt inom de lägre årskurserna. Ett elevaktivt arbetssätt innebär att eleverna själva 

får söka information om ett visst ämnesområde och sen presenterar det med hjälp av IT-verktyg i 

form av exempelvis bildpresentationer och skrivna texter. Många lärare menar att införandet av 

IT-verktyg dessutom bidragit till en ökning av problembaserade arbetssätt. Utmaningen för 

eleverna ligger i hur de ska klara av att sortera och hitta relevant, bra och pålitlig information. 

Många lärare efterfrågar hjälp med att hitta bra program så att de inte behöver göra hela det 

arbetet själva (Almqvist, 1999, s. 9-14). Slutligen gör IT-verktygen det möjligt att lättare arbeta i 

projektform där man samverkar med aktörer utanför skolan. Eleverna får då en chans att arbeta 

med saker som är en del av världen utanför skolbyggnaden (Almqvist, 1999, s. 15-18). 

Elevernas tillgång till datorer skapar nya möjligheter men också nya problem. I rapporten 

Verktyg som förändrar har författarna  delat in elever i tre grupper (Almqvist, 1999, s. 25-26). Först 

de som hade ett ganska neutralt förhållningssätt till datorer. De var lite nyfikna med hade ingen 

starkare relationer till datorerna, varken negativa eller positiva En annan grupp elever använde 

knappt eller inte alls datorer i skolan. Dessa elever kände sig ofta osäkra kring datorer och 

beskrev sig själva som otekniska. Ytterligare en grupp elever uttryckte att de är vana och duktiga 

på att använda datorer. Dessa elever har visat sig kunna bidra med värdefull kunskap och 

kompetens gällande IT i skolan men beroende på hur övrig skolpersonal ser på dessa elever kan 

dessa elever antingen behandlas som ett problem eller som en tillgång. Av viss skolpersonal ses 

dessa främst som farliga hackers som kan skapa problem för skolan. Men av vissa ses de som en 

värdefull tillgång och som elever som kan bidra till att driva skolans användande av IT-verktyg 

framåt. Under de 16 år som gått sedan rapporten släpptes har IT-verktyg blivit en mer 
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förekommande del av elevers liv, vilket borde innebära att den grupp som är ovana vid att 

använda datorer förmodligen har minskat. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att elever har 

olika förutsättningar. 

De lärare som är skeptiska till införandet av IT-verktyg i skolan är egentligen inte emot att 

börja använda IT-verktyg i skolan. Dessa lärare menar bara att det går för fort och att man först 

borde klargöra sammanhanget i vilket de ska användas innan man gör dyra investeringar. Många 

av dessa lärare har uttryckt stort intresse för att få tillgång till nya möjligheter för 

informationshämtningen och är även intresserade av att få tillgång till de nya presentationssätt 

som blir möjliga med ny teknik. Att på sikt kunna byta ut svarta tavlan mot digitala alternativ och 

att enkelt kunna hämta information från internet (Almqvist, 1999, s. 9-11). I de skolor där man 

infört datorer på ett medvetet sätt, med en tydlig strategi och med tillräcklig fortbildning av lärare, 

har eleverna och lärarna generellt sett varit mer positivt inställda till att arbeta med datorer i 

skolan vilket visar på betydelsen av en väl utförd implementering av nya IT-verktyg (Almqvist, 

1999, s. 28). 

Datorer jämfört med surfplattor 

Det som skiljer surfplattor från datorer är framförallt storleken, batteritiden, den ergonomiska 

utformningen och mjukvara. Surfplattorna använder ett operativsystemsystem som liknar de som 

finns i smarta mobiltelefoner. John K. Waters (2010) diskuterar införandet av surfplattor kontra 

införandet av datorer. Han menar att datorer är dyrare, ger möjlighet att installera fler program 

och kräver mer underhållsarbete. Surfplattor är billigare att köpa in, har ett begränsat 

programutbud men kräver mindre underhållsarbete. Internationell forskning gällande surfplattor 

visar på att elever är positivt inställda till att använda och hantera surfplattor, till en början men 

att bilden efter en tid nyanseras (Mang, 2013). Det har visat sig att elever har lättare för att hålla 

sig ifrån distraherande uppgifter under arbetsmomenten när de har surfplattor jämfört med när 

de har datorer. Det råder enighet bland nästan alla elever att konsumtion i form av att exempelvis 

läsande av digitala texter, fungerar väldigt bra med surfplattor men att det också är mer behändigt 

att ha surfplattor än att bära runt på tryckta böcker (Dundar & Akcyair, 2012, s. 447-448). 

Hur används surfplattor? 

Svensk forskning har främst studerat yngre barns och elever med funktionsnedsättningars  

förhållande till surfplattor (Holmquist, 2011, s. 8-21). Utifrån lärdomarna av datorer vet man att 

det är viktigt hur IT-verktyg implementeras (2005, s. 9-18). Slutsatserna av svensk forskning 

pekar på är att det i stort sett är upp till den enskilda pedagogen att avgöra hur surfplattorna ska 

användas (Almqvist, 2005, s. 9-18) och det är därför av största vikt att man fortsätter studera 

barns och elevers förhållande till surfplattor. Det krävs en medvetenhet och genomarbetad 

strategi för att skapa de bästa förutsättningarna för elevers och barns lärande (Walldén, Hillström, 

2014, s. 15). 
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Elever som arbetat med surfplattor ser det som nödvändigt att tillsammans med lärare ha en 

plattform för att dela material med varandra och kanaler att kommunicera genom. Dessutom 

menar elever att de behöver vara fria att kunna ladda hem applikationer till surfplattorna fritt på 

egen hand. Tillgång till internet överallt ses också som viktigt. Att vara begränsad till att bara 

kunna koppla upp sig på internet när man är i skolan, vilket gäller för elever på vissa skolor, 

räcker inte menar eleverna själva (Hakan Dündara, 2014). 

Under de senaste fem åren har man hittat belägg för att surfplattor under rätt förutsättningar 

kan ha en positiv inverkan även på universitetsstudenters prestation. Genom effektivare och 

kontinuerlig uppföljning av studenternas lärande, kan läraren tidigt upptäcka vilka områden av 

undervisningen som behöver tydliggöras eller repeteras. Detta har gjort undervisningen mer 

dynamisk och att lärarna får en bättre förståelse för studenternas utveckling. Även studenternas 

förmåga att inhämta kunskap under föreläsningar förändras. Studenter kan växla mellan 

handskrivna anteckningar och digitala anteckningar på ett smidigare sätt och sedan organisera hur 

anteckningarna sparas på ett tydligare sätt. Studenter kan välja att anteckna på det sätt som passar 

dem bäst och eftersom att studenter kan anteckna på ett friare sätt så kan lärarna i sin tur, 

undervisa på ett mer effektivt sätt och behandla ett större material under kortare tid. Resultat 

uppnåddes i ett sammanhang där surfplattorna introducerats för studenterna på ett medvetet sätt 

och med applikationer anpassade för arbetet (Enriquez, 2010). 

För att synliggöra möjligheterna med elevers användande av surfplattor har man studerat 

exempel där pedagoger arbetat på kreativa sätt med de nya studieverktygen. Man har kunnat visa 

på möjligheter till att skapa, för eleverna intressanta och motiverande sätt att lära på så att 

lärandemålen uppnås på ett effektivt sätt. Bland annat möjligheter till att öppna upp de rumsliga 

gränserna för var man kan bedriva undervisning. Genom att använda några av de funktioner som 

gör surfplattorna unika har man kunnat skapa lärandemiljöer utomhus på helt nyas sätt. Eleverna 

fick möta naturen i närområdet bortom skolans byggnader och begränsningar. Man lät 

exempelvis eleverna navigera med digitala kartor utifrån uppdrag som de fick digitalt (Palmárová, 

2012). 

Stockholms stads utvärdering från användandet av cirka 6 000 surfplattor visar att lärare 

upplever att det har blivit lättare att såväl motivera elever, att låta eleverna välja mellan olika 

arbetssätt som att låta eleverna ta egna initiativ när eleverna har surfplattor. Kritiken mot 

surfplattorna har främst handlat om att ordbehandlingsprogrammen är för dåliga och att det är 

svårt att hantera filer utan speciella programvaror (Stockholms stad, 2013, s. 5). 

Personer med funktionsnedsättningar 

Jag kommer inte att fokusera på denna aspekt vidare i uppsatsen men jag vill lyfta fram lite av det 

man vet om hur surfplattor fungerar för personer med funktionsnedsättningar. Forskning visar 

att surfplattor inte helt kan fungera som substitut för andra hjälpmedel. Personer med 

funktionsnedsättningar menar att surfplattor kan bidrar till en högre nivå av livskvalitet. De 

upplever att de blir friare och får tillgång till ett alternativt sätt att inhämta information och 
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kommunicera på. De surfplattor som eleverna använder i denna studie har bra hjälpmedel för ett 

underlätta användningen av dem beroende på behov. Bland annat genom hjälpmedel för de som 

har nedsatt tal och skrivförmåga men också i och med att det enkelt går att koppla externa 

inmatningsmoduler som tangentbord och punktdisplayer till dem. Nackdelarna med dessa är att 

dessa kan vara svåra att använda utan stöd, är dyra, och att de vid första användandet har behövts 

kopplas till en dator innan de används. Att de rättstavningsprogram som finns, inte är tillgängliga 

i andra program än själva skrivprogrammet, är ett hinder för de personer som har 

skrivsvårigheter. Det hade varit bättre att rättstavningsprogrammet även hade kunnat användas 

för att skicka email och för att skriva i sociala medier. Utöver det önskas en stabilare uppkoppling 

över mobilnätet, möjligheter till teckenpråkstolkning, möjlighet till att omvandla inspelade 

föreläsningar till anteckningar i text, möjligheter att koppla upp sig och interagera med prylar i 

hemmet och möjligheter till att noggrannare navigera med hjälp av surfplattorna utomhus och 

inomhus. Det skulle kunna göras med hjälp av exempelvis GPS och avståndsmätare (Holmquist, 

2011, s. 8-21). 

Yngre barn 

Yngre barn kan med surfplattor välja att arbeta med sådant som de själva är intresserade av. Det 

varierar hur yngre barnen samverkar med varandra. Dels har man sett att barn interagerar socialt 

med varandra, hjälper varandra och ger varandra komplimanger. Barnen formar egna struktur för 

hur de ska turas om att använda surfplattorna (Lindoff & Eriksson, 2013, s. 36). Man har även 

sett hur arbetet trots förhoppningar om samspel mellan barnen, ändå leder till mer enskilt arbete 

och alltså inte leder till de kollaborativa arbetsprocesser som man förväntat sig (Gunnarsson & 

Öberg, 2012, s. 43). Det framgår från forsknings bland barn att implementeringen av hur 

surfplattor används är viktig för att man ska få de positiva effekter på elevers utveckling som är 

möjliga (Lindoff & Eriksson, 2013, s. 36). Att yngre barn är intresserade av och vill använda 

surfplattorna stämmer överens med internationell forskning som visar att surfplattor kan 

användas som belöning och att barnen kan använda dessa utan instruktioner och förklaring. 

Dessa studier visar också att det efterfrågas bra och relevanta applikationer och arbetssätt kring 

användandet av surfplattor för yngre barn (Henderson & Yeow, 2012). Precis som de gör 

gällande äldre elever. 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Utifrån studier gällande datorer vet man att IT-verktyg kan bidra till att förbättra elevers lärande, 

motivation och prestation. Men man vet också att användandet av dessa behöver ske på ett 

medvetet sätt och ingå i ett tydligt sammanhang där man vet hur man tänker använda de nya IT-

verktygen för att uppnå de positiva effekter som är möjliga. Man vet att datorer kan påverka hur 

interaktionen i ett klassrum är strukturerad, att de kan effektivisera elevers inhämtande av 

information och att de kan skapa nya möjligheter gällande elevers produktion. Man vet att datorer 

passar väl in i de moderna arbetssätt som blivit mer populära i samband med införandet av IT-
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verktygen i skolan men exakt hur man får den effekten på bästa sätt är inte fastställt. I dagsläget 

provar man inom skolan olika strategier för att implementera nya arbetssätt och modernisera den 

svenska skolan. För att förstå hur väl surfplattor fungerar som studieverktyg för elever behöver 

man få insyn i användandet av dem. Man kan med hjälp av tidigare kunskap om datorer, förutspå 

att många av de positiva effekter som är möjliga med datorer även kan tänkas gälla för 

surfplattor, samtidigt som man måste vara öppna för att effekterna inte alltid är de samma.  

Jag har i detta avsnitt visat exempel på hur surfplattor faktiskt kan bidra till nya arbetsmetoder 

för eleverna. Däremot saknas en överskådlig bild över vad konsekvenserna blir av att låta elever 

använda surfplattor och framförallt saknas sådan forskning utifrån elevers perspektiv. Behovet av 

fortsatt forskning gällande elevers användande av surfplattor kvarstår. Min förhoppning är att 

min studie kommer att presentera resultat som tillsammans med annan forskning kan hjälpa oss 

att få en tydligare bild av hur väl surfplattor fungerar som studieverktyg för elever. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt beskriver jag hur jag använder det sociokulturella perspektivet för att tolka mina 

resultat gällande elevers användande av surfplattor som artefakt i medieringsprocessen. 

Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet grundlades av Lev Vygotskij (1978, s. 21) och han menade att 

lärande sker i samspel med andra i en process där kopplingen mellan individ och information är 

central. Den information som finns tillgänglig, eller snarare den kunskap som finns, kallas inom 

det sociokulturella perspektivet för kollektiv kunskap och kan beskrivas som den totala kunskap 

som en generation har tillgång till vid en given tidpunkt. Roger Säljö (2007, s. 216-223) har 

vidareutvecklat Lev Vygotskijs (1978, s. 21) resonemang och menar att de kulturella redskapen är 

centrala för människans utveckling och förståelse av världen. Säljö menar att det för människan 

är avgörande att kunna överföra kunskap mellan varandra. För att utveckling ska ske över tid 

menar Säljö att det är viktigt att man även kan överföra information och kunskap över 

generationer. På så sätt kan kommande generationer fortsätta utvecklas och bygga vidare på 

tidigare generationers kunskap.  

Det man använder för att interagera med kollektiv kunskap kallas för kulturella redskap. 

Traditionellt sett har man menat att det finns fysiska och intellektuella kulturella redskap, där de 

fysiska redskapen kallas för artefakter. Detta har däremot problematiserats av bland andra Roger 

Säljö (2007, s. 28) som istället menar att kulturella redskap har såväl en fysisk som en intellektuell 

karaktär. Med tiden har de kulturella redskapen blivit allt med komplexa och ger oss tillgång till 

en allt större mängd av vårt kollektiva minne. De första redskapen som människan hade var 

väldigt enkla. Man använde till exempel stenar för att döda djur men i och med utveckling blev 

redskapen mer och mer avancerade. Surfplattor och andra IT-verktyg kan sägas vara av fysisk 

karaktär eftersom att det är en artefakt, skapad av människan. Men samtidigt är de av intellektuell 

karaktär eftersom att de förmedlar ett intellektuellt innehåll. Man kan jämföra med en bok, där 

själva boken är fysisk men innehållet, berättelsen i boken är av intellektuell karaktär. För att 

förenkla kommer jag vidare att utgå från surfplattorna som en artefakt men samtidigt ta i 

beaktning att de även har intellektuell karaktär. 

Centralt för användandet av mer avancerade artefakter är att det räcker med att man har 

kunskap om hur man ska använda dem, utan att man nödvändigtvis behöver ha all kunskap som 

krävs för att skapa artefakten. Med hjälp av artefakter kan en person med stöd från någon som 

ligger på en högre nivå prestera på en högre nivå än vad denne skulle klara annars. Denna 

möjlighet till att kunna prestera över sin egen intellektuella nivå med hjälp av artefakter kallas för 

proximal utvecklingszon (Vygotskij, 1978, s. 84). Eftersom att man inte behöver känna till all 
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information gällande hur verktyget fungerar rent tekniskt kan användaren låna kunskap av de 

personer som tillverkat och utvecklat redskapet och på så sätt prestera på en högre nivå inom den 

proximala utvecklingszonen. 

Mediering och skolarbete 

Människan möter världen genom kulturella redskap. Den process där människan interagerar med 

omvärlden kallas mediering och innebär att människan inte står i direktkontakt med världen utan 

förhåller sig till den genom kulturella redskap (Strandberg, 2006, s. 47). Inom begreppet kulturella 

redskap ryms alla verktyg man kan använda men också den egna kroppen (Vygotskij, 1978, s. 54). 

När vi springer använder vi våra kroppar i mötet med världen, när vi bygger ett hus använder vi 

olika verktyg och när vi gör saker på internet använder vi telefoner, datorer eller surfplattor. 

Eftersom att vi utgår från information i allt vi gör, så innebär all kontakt med omvärlden också 

mediering med det kollektiva minnet. Miljön påverkar medieringsprocessen och det är viktigt att 

titta på omgivningen när man vill påverka hur en person använder ett visst redskap. Man måste se 

till hur användandet är situerat (Strandberg, 2006, s. 11). Inom utbildning använder man oftast 

inte ordet mediering. Istället använder vi mer specifika begrepp. Vi säger att eleverna läser, skriver 

och analyserar men allt detta är alltså olika former av mediering. Genom att förstå mediering kan 

vi förstå elevers skolarbete.  

Jag kommer i denna uppsats se till hur surfplattor fungerar som artefakt under 

medieringsprocessen och hur det hänger ihop med elevers skolarbete. För lärare är  det viktigt att 

skapa gynnsamma förutsättningar för medieringsprocessen. Genom att förse eleverna med bra 

artefakter och forma bra miljöer skapas goda förutsättningar för mediering och förhoppningsvis 

leder det till att eleverna kan utföra ett mer produktivt skolarbete. 

Att använda artefakter 

I och med att våra artefakter blivit mer avancerade har också kraven på de kunskaper vi måste ha 

för att kunna använda dem förändrats. Det har blivit viktigare att kunna använda avancerade 

artefakter, än att förstå deras komplexa uppbyggnad. Utifrån Jonas Almqvist (2005, s. 9-18) syn 

på artefakter avgörs användandet av artefakter till stor del av hur användaren själv ser på 

redskapet. En och samma artefakt kan av olika personer, användas på helt olika sätt. Samma sak 

gäller för IT-verktyg i skolan. Hur ett IT redskap används beror till stor del på hur eleven ser på 

artefakten. Elevens syn präglas i sin tur till stor del av våra vanor och avsikter med dem. Almqvist 

(2005, s. 15) menar att nya IT-redskap ibland inte används alls och i andra fall inte används på det 

sätt man avsett. Han menar att man på förhand inte kan veta hur en artefakt kommer används. 

Därför måste man granska processen i vilken de används för att förstå och kunna bedöma dess 

lämplighet som studieverktyg (Almqvist, 2005, s. 18). 

Artefakter används inte bara mellan individ och information utan även mellan individ och 

individ. I och med internet och sociala medier är det lätt att se hur IT-verktygen i stor 

utsträckning används som artefakter för kommunikation. Inom det sociokulturella perspektivet är 
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det som händer i samspelet mellan individer en väldigt viktig del av medieringsprocessen och 

också en viktig del för lärande. Jag kommer att utgå från medieringsprocessen för att studera hur 

interaktionen som sker mellan individer fungerar när elever har surfplattor som studieverktyg. 

Min grund för att studera hur surfplattor fungerar som studieverktyg är hur dessa används som 

artefakt i medieringsprocessen, mellan individ och information och mellan individ och individ. 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utifrån elevers livsvärld undersöka hur surfplattor fungerar som 

studieverktyg för gymnasieelever. 

Frågeställning 

Hur beskriver gymnasieelever att olika aspekter av deras skolarbete går till när de använder 

surfplattor som artefakt för mediering? 

Hur interagerar gymnasieelever med kollektiv kunskap och med varandra när de använder 

surfplattor? 
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Metod 

Genomgång av metodalternativ  

Forskare som studerat elevers användande av surfplattor och datorer har använt sig av bland 

annat intervjuer, observationer, kvantitativa enkäter och experiment. För att förstå intentionerna 

med införandet av IT-verktyg i skolan har Jonas Almqvist (red) använt öppna intervjuer vilket ger 

tillgång till skolpersonalens åsikter och tankar kring införandet av IT-verktyg (Almqvist, 1999, s. 

8). För att undersöka hur läshastighet påverkas om elever läser från surfplattor eller från papper, 

undersökte man genom att kvantitativt mäta data av elevers läshastighet. Under försöken gjorde 

man samtidigt kvalitativa observationer för att försöka förstå hur själva läsandet gick till, 

beroende på om eleverna läste från surfplattor eller från utskrivet papper (Dundar & Akcyair, 

2012, s. 447-448).  För att få reda på hur elever arbetar enligt teorin Interactive learning network 

användes det specialdesignade programmet NetSupport School. Utifrån de resultaten kunde 

forskarna jämföra i vilken utsträckning eleverna arbetade enligt metoden Interactive learning 

network med IT-verktyg jämfört med traditionella verktyg (Enriquez, 2010). Palmárová (2012) 

skapade specialutformade uppdrag där man lyckades påvisa att man kunde höja motivationsnivån 

och även skapa nya metoder, för elever att lära sig på. Man lyckades effektivisare processen där 

elever lär sig med hjälp av nya arbetssätt. Eftersom att jag vill förstå elevers erfarenheter av att 

använda surfplattor behöver jag en metod som ger mig tillgång till sådan data. 

Metod för datainsamling 

För att få insyn i hur elever använder surfplattor som studieverktyg har jag använt mig av öppna 

intervjuer. Fördelen med denna metod är att man utgår från den person som står närmast 

elevernas faktiska användande av surfplattor, alltså individen själv. Utmaningen med denna 

metod i detta fall är att få tillgång till rätt informationen och samtidigt undvika den diskrepans 

som alltid finns mellan vad en person säger att den gör och vad den faktiskt gör inte blir allt för 

stor. Därför har jag valt att hålla intervjuerna nära användandet. Under intervjuerna har eleverna 

berättat om sina erfarenheter av att använda surfplattor. Anledningen till varför jag valde en 

kvalitativ studie var för att jag ville få en nyanserad bild av elevernas erfarenheter och deras 

åsikter, detta för att kunna studera hur eleverna resonerar kring sitt användande av surfplattor 

utifrån olika aspekter (Trost, Kvalitativa intervjuer, 2010, s. 32). Eftersom att jag har ett 

utforskande arbetssätt valde jag att använda mig av öppna, ej standardiserade frågor (Trost, 

Kvalitativa intervjuer, 2010, s. 40-41). I enlighet med det sociokulturella perspektivet används 

benämningen mediering för att beskriva individers lärande (Vygotskij, 1978, s. 54). Som vi har 

fastställt tidigare innebär mediering att individen i samspel med andra, interagerar med det 

kollektiva medvetandet genom att använda artefakter (Säljö, 2007, s. 25). För att förstå hur 
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surfplattor fungerar som studieverktyg har jag valt att studera användandet av surfplattor utifrån 

sin funktion i medieringsprocessen. Det handlar om hur eleverna, med surfplattorna som 

artefakt, interagerar med varandra och hur de interagerar med det kollektiva minnet genom den 

information de konsumerar och producerar. Anledningen till varför jag valde att i första hand 

använda mig gruppintervjuer var för att jag ville låta eleverna själva berätta om sitt användande på 

det sätt som var bekvämast för dem. I de fall eleverna var bekvämast med att svara på frågorna i 

grupp gjorde dem det. När eleverna ville svara på frågorna enskilt hade de möjlighet att göra det. 

I denna studie har jag valt att studera den process i vilken eleverna arbetar med surfplattor. 

Genom elevernas berättande om hur detta går till får jag en insyn i hur eleverna arbetar med 

surfplattor (Kvale, 1997, s. 44-50). I slutet av olika arbetsmomenten ska eleverna vanligtvis 

uppvisa någon form av produktion för läraren som kommer att fungera som 

bedömningsunderlag. Även detta får jag insyn i genom intervjuerna. Det som är i fokus för min 

studie är elevernas beskrivningar av sitt använda av surfplattor och surfplattornas del i 

skolarbetet. Ambitionen har inte varit att söka en absolut sanning gällande hur elever använder 

surfplattor, utan snarare att förstå användandet av surfplattor utifrån användarnas perspektiv. 

Målet är att genom intervjuerna ta del av elevernas livsvärld och genom den förstå användandet 

utifrån ett elevperspektiv (Kvale, 1997, s. 44). Jag har valt att fokusera på hur eleverna själva ser 

på sitt användande av surfplattor och för det ändamålet anser jag att det är mest lämpligt med en 

kvalitativ analysmodell med vilken jag kan tolka olika aspekter av elevernas svar (Esaiasson, 2007, 

s. 240). Jag använder ett fenomenologiska arbetssätt som är vanligt för kvalitativa studier där 

samtalet liknar ett vardagligt samtal men med ett tydligt syfte och mål (Steinar & Brinkmann, 

2009, s. 42-44). 

Urval 

Eftersom surfplattor är relativt nya på svenska skolor är antalet studieobjekt begränsat. Jag valde 

att utföra min studie på GUC som är en gymnasieskola i Uppsala med inriktningarna media och 

estetisk verksamhet där alla elever tilldelats en surfplatta. Sedan höstterminen 2011 får eleverna 

varsin surfplatta vilket var åtta månader innan jag utförde min studie. Det innebär att min studie 

visar på hur användandet ser ut på en skola som tidigt anammade den nya tekniken i sin dagliga 

verksamhet. GUC är en skola som är van vid att arbeta med IT och som tidigare arbetat med 

datorer från Apple som producerar surfplattorna. De har med bakgrund av det relativt goda 

förutsättningar för att kunna arbeta medvetet med dessa surfplattor. Jag intervjuade flickor och 

pojkar som läser de första två åren på gymnasiet. Innan de fick egna surfplattor hade de inga egna 

datorer utan använde de stationära datorer som fanns på skolan. Eleverna läser på estetiska 

program. Jag intervjuade totalt 17 elever där åtta elever gick första året och nio elever gick andra 

året på gymnasiet. Intervjuerna höll jag i den form som eleverna själva kände sig mest bekväma 

med. Det resulterade i att en intervjuerna hölls i en grupp om fem elever, en intervju i en grupp 

om tre elever, fyra intervjuer hölls i grupper om två elever, och en intervju hölls enskilt med en 

person. Intervjuerna pågick i cirka 20 minuter och eleverna var 16 till 17 år gamla, fyra stycken 
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var pojkar och resten flickor. Det är det rimligt att anta att man på skolan har goda 

förutsättningar för att kunna arbeta med surfplattorna på ett bra sätt eftersom att det finns stor 

erfarenhet av att arbeta med IT-verktyg sedan innan. Däremot saknas en tydlig strategi för hur 

användandet ska se ut, vilket enligt Almqvist (2005, s. 9-18) kan innebära att de positiva 

effekterna av att börja arbeta med nya IT-verktyg kan utebli. Mina resultat bör tolkas utifrån hur 

det kan fungera på en skola med god teknisk kunskap men med låg pedagogiska förberedelser för 

hur man planerar att arbeta med surfplattor. 

Genomförande 

Jag följde eleverna från skoldagens start men redogjorde först i klasserna formellt varför jag var 

där och vilket syfte jag hade med min studie. Det var viktigt för mig att göra klart för eleverna att 

det inte handlade om att jag skulle kontrollera att de höll på med skolarbete eller att de inte 

sysslade med annat, utan att det som var intressant för mig var hur användandet av surfplattan 

går till. Eftersom att surfplattorna är så pass nya förklarade jag att allmänheten inte vet hur de 

används i skolan. Jag förtydligade att det är frivilligt att delta och de som ville delta skulle skriva 

under ett papper där de godkände att jag använde materialet till min studie. Jag förklarade även 

att intervjuerna var mitt huvudsakliga empiriska material men att jag skulle följa klasserna under 

hela dagen för att förstå sammanhanget bättre (Esaiasson, 2007, s. 283-288). Tre lärare i klasserna 

som jag följde förklarade kort i en miniintervju på cirka fem minuter hur de själva använder 

surfplattorna och hur de undervisar. Under en hel dag följde jag klasserna på alla lektioner och 

fick där ta del av hur elevernas dagar med surfplattorna såg ut. Under studiens gång spenderade 

jag först en dag i korridorerna på skolan och pratade löst med personal och elever sedan en dag i 

vardera klass innan jag utförde min undersökning och pratade då med lärare och elever om 

verksamheten och om surfplattans del i den. Detta för att få en förförståelse hur arbetet med 

surfplattorna såg ut generellt. Totalt spenderade jag fem dagar på skolan. 

Under intervjutillfällena var mitt mål att skapa en så bekväm stämning som möjligt så att 

eleverna skulle kunna tala öppet om sitt användande av surfplattorna. Jag försökte därför få 

intervjuerna att kännas enkla och spontana och inte som ett förhör. Ämnet är inte av känslig 

karaktär men jag söker ändå information om elevernas handlande vilket gör att det är viktigt att 

det blir tydligt att det inte handlar om att sätta dit eleverna utan om att jag vill få en bättre 

förståelse för den handling som faktiskt bara de själva har fullt tillträde till. Det har varit 

avgörande att eleverna själva vill ge dela med sig av sina erfarenheter för att jag ska kunna få 

tillgång till deras livsvärld (Kvale, 1997, s. 44). För att samtalen skulle ske så naturligt som möjligt 

har intervjuerna ägt rum i anslutning till deras lektioner som jag följde med på (Repstad, 1999, s. 

62). I och med att jag främst använde mig av gruppintervjuer kunde deltagarna interagera och 

bygga vidare på varandras beskrivningar samtidigt som det öppnade upp för diskussioner kring 

åsikter om surfplattor som studieverktyg. I enlighet med Jan Trost (2010, s. 45) är detta några av 

fördelarna med att använda sig av gruppintervjuer. Svagheter med gruppintervjuer är att det kan 
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vara svårt att uppfatta allt som sägs och det som händer under intervjuns gång. I gruppintervjuer 

tenderar deltagarna att samlas kring en gemensam och lämplig åsikt, vilket inte passar min 

undersökning då jag vill få reda på elevernas personliga åsikter och olika aspekter av användandet 

(Trost, 2010, s. 45-46). För att se till att jag fick reda på vad eleverna egentligen tyckte har jag 

varit noga med att be om förtydligande på exakt hur de menar när de uttrycker sig positivt eller 

negativt gällande surfplattorna som studieverktyg. 

När jag valde plats för intervjuerna utgick jag ifrån att det skulle vara på platser där eleverna 

kände sig bekväma och intervjuerna utfördes i anslutning till deras lektioner på öppna platser som 

fanns lättillgängliga. Jan Trost menar att intervjuer ska hålla på platser som är avskilda från andra 

och därför hölls intervjuerna relativt avskilt men för att de skulle kännas mer som spontana 

samtal än som förhör gick vi inte till stängda rum. Jag valde istället delvis avskilda platser som 

fanns nära till hands (2010, s. 65). I och med att jag följde klassen under dagen blev det naturligt 

att hålla samtal om surfplattorna som de ändå använder under skoldagen. 

Under intervjuerna fick eleverna chans att resonera kring hur sitt användande av surfplattorna 

ser ut och vad de tyckte om att använda dem. De berättade till exempel om hur de använder 

surfplattorna även utanför skolan och de gav exempel på hur användandet går till rent praktiskt. I 

vissa fall visade eleverna på sina surfplattor hur de gick till väga vilket gjorde det tydligare för mig. 

Eleverna var på förhand lite fundersamma över vad jag ville veta egentligen, några av eleverna 

undrade om jag var där för att se om de höll på med massa annat än att studera med sina 

surfplattor. Jag såg det därför det som nödvändigt att bygga en relation av tillit till eleverna och 

jag insåg att på vilket sätt jag ställde frågorna var viktigt. Jag strävade efter att anta ett icke-

konfrontativt bemötande och eleverna verkade vid själva intervjutillfällena mer tillfreds över min 

agenda. Under skoldagen följde jag eleverna på såväl raster som lektioner och när det blev rast 

frågade jag om det var några som kunde vara med på en intervju. Jag förklarade att jag skulle 

spela in intervjuerna på min mobiltelefon men bara för uppsatsens skull. 

De olika grupperna jag intervjuade hade lite olika uppfattningar om hur väl surfplattorna 

fungerar som studieverktyg. Jag har främst varit intresserad av att få fram olika aspekter av att ha 

surfplattor som studieverktyg. Jag har därför inte ställt gruppernas utsagor mot varandra utan jag 

har lyft de aspekter som eleverna nämner och använt dessa aspekter som grund för min analys. 

Det har heller inte framkommit några större motstridiga utsagor i sak om på vilket sätt 

surfplattorna är bra eller dåliga. Det har snarare handlat om vilka aspekter av att ha surfplattorna 

som studieverktyg som eleverna ser som viktigast för att utföra sitt skolarbete. 

Insamling av data 

Med min mobiltelefon som inspelningsutrustning använde jag röstinspelningsapplikationen på 

telefonen och spelade in samtalen samtidigt som jag antecknade stödord med huvuddragen i 

deras berättelser för hand.  Efter varje tillfälle skrev jag en sammanfattning av hela intervjun på 

min dator utifrån mina stödord från samtalet och med stöd av ljudinspelningen. Jag hade lätt för 

att konkretisera elevernas resonemang och åsikter som surfplattorna som studieverktyg och goda 
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chanser att förtydliga sådant som jag missade att skriva ner under tiden eller som jag glömt efter 

intervjun tack vare inspelningarna. 

Sortering och bearbetning av data 

När alla intervjuer var gjorda delade jag upp svaren i mindre, mer specifika områden. Utifrån 

dessa gjorde en sammanställning av elevernas svar. Som bygger på hur eleverna inhämtar 

instruktioner och arbetsmaterial, organiserar material, utför egen research, arbetar med text, 

media och form, använder surfplattorna för examinationer och hur eleverna använder 

surfplattorna på olika platser vid olika tidpunkter.  

Slutligen talade eleverna även om hur lärarna arbetar, jämlikhetsaspekter, olika åsikter gällande 

koncentration och vad det innebar att alla elever har samma studieverktyg men det har jag 

placerat i underrubriker. När jag presenterar mina resultat utgår jag från vad eleverna har berättat 

inom en viss kategori. Vad de var överens om och vad som skiljde sig åt i elevernas svar. Jag 

exemplifierar även med citat från intervjuerna med eleverna. Dessa har jag anpassat så att de 

passar i skrivande text utan överflödiga ifyllnadsord som riskerar att förvirra läsaren. Exempelvis 

så har jag ändrat från ”Det var stort tryck på biblioteket då för eftersom att det var där datorerna var” till 

”Det var stort tryck på biblioteket då eftersom att det var där datorerna fanns”. I vissa fall har jag fyllt i med 

ord så att läsaren ska förstå vad citatet syftar på. Det handlar endast om ett fåtal tillfällen, till 

exempel när en elev berättar om hur det var på biblioteket nu och jämfört med hur det var förut 

och säger ”Förut va det ofta fullt, nu är det helt tomt.” Då har jag lagt till ordet bibliotek så att det 

istället står ”Förut var det ofta fullt i biblioteket, nu är det helt tomt”. Citat skriver jag med kursiv stil i 

eget stycke utan direkt referens till vem som uttalar det. Detta på grund av att citaten inte 

granskas utifrån kön, etniskt ursprung eller utifrån vilken årskurs eleven går i. Därför är det inte 

viktigt för läsaren att se mer specifikt vilken elev som säger vilket citat utöver det som står i 

texten intill. 

För att möjliggöra en tydligare analys av hur surfplattorna fungerar som studieverktyg utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv har jag utgått från hur de används i medieringsprocessen. Hur 

individen förhåller sig till det kollektiva medvetandet och hur individen interagerar med andra i 

lärandeprocessen. När individen interagerar med det kollektiva minnet inhämtar denne 

information från omvärlden. Inhämtad information bearbetas sedan hos individen individuellt 

men framförallt i samverkan med andra. Individen kan utifrån det förmedla och skapa 

reproducerad information som andra kan ta del av. På så sätt interagerar individen med det 

kollektiva minnet i en den kommunikativa process som vi inom det sociokulturella perspektivet 

kallar för mediering. 

I ett försök att förstå hur elever använder surfplattor som studieverktyg utifrån 

medieringsprocessen utgick jag från elevernas redogörelser när jag utformade kategorierna under 

vilka jag presenterar resultaten. Kategorierna Kommunikation av instruktioner och arbetsmaterial 

handlar om hur eleven tillgängliggör sig de direktiv som läraren ger eleverna inför ett visst 

arbetsmoment. Informationssökning beskriver hur eleverna efter att de fått instruktioner och 
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arbetsmaterial tillgängliggör sig ny information som inte är direkt tilldelat av läraren men som är 

nödvändig för elevens arbete. Skrivande gäller hur eleverna beskriver att skrivprocessen fungerar 

med surfplattorna. Det handlar alltså om hur eleverna efter att de konsumerat information går 

över till att producera ny information och hur surfplattorna används som artefakt i denna 

process. Annat skapande syftar till hur eleverna använder surfplattorna för att skapa andra saker än 

just skriven text. Under denna kategori studerar jag surfplattornas mångsidighet och flexibilitet. 

Slutligen sammanfattar jag resultaten gällande eleverna de ser på surfplattorna som studieverktyg 

under kategorierna övriga åsikter och elevernas slutsatser om surfplattor i skolan. Det eleverna berättade 

om koncentrationssvårigheter och andra åsikter placerade jag under den bredare kategorin övriga 

åsikter om surfplattor. Kategorierna skrivande, informationssökning och kommunikation finns även i 

Gunilla Jedeskogs Maila mig sen (Jedeskog, 2001, s. 133), där hon menar att elever främst 

använder datorer för att skriva, söka information och kommunicera med. 

Metod för bearbetning och analys 

I analysavsnittet applicerar jag min frågeställning och mitt teoretiska perspektiv på mina resultat 

för att på så sätt skapa en grund för att kunna avgöra hur surfplattor fungerar som studieverktyg 

för elever. Utifrån min litteraturgenomgång har jag fått indikationer på några av de positiva 

effekter som införandet av surfplattor kan få på elevers skolarbete. Genom min analys kan jag 

tydligare visa hur dessa positiva effekter stämmer överens med elevernas faktiska användande av 

surfpalttorna. Därav kommer jag ett steg närmare att kunna avgöra hur surfplattor fungerar som 

studieverktyg för elever. I skapandet av mina kategorier för analysen har jag utgått från de 

positiva effekter som tidigare forskning har visat att införandet av nya IT-verktyg kan ha. 

Interaktiva & kollaborativa processer avser hur surfplattor passar som verktyg för dessa arbetssätt. 

Fysiska aspekter handlar om hur surfplattorna rent fysiskt stämmer överens med det elever kräver 

och önskar av ett studieverktyg. Text och examinering handlar om hur surfplattorna passar för att 

producera text och hur surfplattorna passar som artefakt för att examinera elever. Prestation 

handlar om hur väl surfplattorna kan hjälpa eleverna att prestera bättre i skolan. Under dessa 

kategorier bedömer jag surfplattorna utifrån hur väl de fungerar som artefakt för elevernas 

medieringsprocess. Utifrån detta kan jag slutligen få tillgång till den data som hjälper mig att 

utröna hur väl surfplattor fungerar som studieverktyg för elever. 
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Etiska överväganden 

I utförandet av min studie har jag utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). 

Till att börja med informerade jag skolledning och klasserna som jag utförde min studie i vad jag 

planerade att göra på skolan. Informationskravet: Jag förklarade för eleverna att jag kommer att 

fråga vissa elever om de vill intervjuas men att det är frivilligt och att de kan dra sig ur när som 

helst. Då ämnet inte är av känslig karaktär krävde jag inte godkännande från föräldrar men 

däremot fick alla elever som ville delta skriva under ett godkännande som angav att jag fick 

använda vad eleverna säger i min studie. Jag uppmanade de som jag intervjuade att informera sina 

vårdnadshavare men jag krävde ingen återkoppling från dem. Eleverna var alla äldre än femton år 

och jag bedömde att de själva skulle kunna avgöra om de ville delta eller inte. Cirka tre elever i 

varje klass avstod från att delta i studien. De andra eleverna skrev alla under ett skriftligt 

godkännande där syftet med studien förklarades tydligt även fast alla dem sen inte intervjuade. All 

data som samlades in är endast tillgänglig för denna studie och elevernas identitet kommer inte 

att avslöjas för utomstående. 

Giltighet och tillförlitlighet 

Öppna intervjuer passar bra för en utforskande studie som denna. Jag utgår från just elever 

eftersom de har direkt insyn i hur de själva använder surfplattorna. Visserligen är det så att 

observationer kan ge en mer objektiv syn på vad det är som faktiskt händer. Det stämmer att när 

det handlar om att se mönster och indikationer på vad det är som händer är observationer mest 

lämpliga men genom intervjuer får jag tillgång till elevernas tankar kring själva användandet 

(Esaiasson, 2007, s. 343). Genom att utföra intervjuerna på detta sätt ges eleverna möjlighet till 

att utveckla och resonera kring sitt eget användande (Repstad, 1999, s. 62). Under studiens gång 

har jag även haft möjlighet att låta intervjupersonerna bygga vidare på varandras resonemang, 

vilket gör att det blir lättare att sätta in elevernas svar i ett sammanhang. På så sätt kan jag under 

undersökningens gång ha en medvetenhet kring reliabilitetsproblem som följer detta arbetssätt. 

Genom att förtydliga hur jag sorterar och organiserar den data som jag samlar in, förytligas också 

hur jag skapar förutsättningar till att hålla hög reliabilitet under studien. 

Jag vill utifrån elevers livsvärld ta reda på hur väl surfplattor fungerar som studieverktyg för 

elever. Det är lämpligt att använda öppna intervjuer som jag gör för att få tillgång till människors 

livsvärld (Kvale, 1997, s. 44). För att hålla hög validitet ligger det ett stort ansvar på mig att skapa 

förutsättningar så att eleverna kan och vill svara på mina frågor på ett tydligt sätt. Genom att göra 

avslappnade intervjuer i nära anslutning till själva användandet har jag goda chanser att hålla hög 

reliabilitet i studien. 
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Resultat 

Elevernas utsagor är uppdelade under kategorierna kommunikation av instruktioner och arbetsmaterial, 

informationssökning, skrivande, annat skapande och tid och rum som skapats utifrån delar av 

medieringsprocessen. 

Kommunikation av instruktioner och arbetsmaterial 

I intervjuerna beskriver eleverna hur de använder lärarnas hemsidor för att få tag på det 

arbetsmaterial som de behöver inför ett arbetsområde. Lärarna publicerar information på något 

som eleverna kallar för lärarhemsidor. Lärarna utformar dessa själva och laddar där upp det 

digitala material som de vill att eleverna ska ha tillgång till. Under arbetets gång sparar eleverna 

material från hemsidorna till sina surfplattor och har därefter tillgång till materialet snabbt och 

enkelt när de vill. Av de 17 elever jag intervjuade sparade alla utom en materialet från 

lärarhemsidorna i ett program som tillverkaren av surfplattorna erbjuder gratis genom en inbyggd 

programbutik. En elev i min studie använde ett annat program men han förklarar att det fungerar 

på ungefär samma sätt, genom att det låter honom samla och sorterar material från 

lärarhemsidorna. Innan eleverna fick sina surfplattor fick eleverna motsvarande information på 

papper. Eleverna tycker alla att det är bekvämare och enklare att använda surfplattor till att hämta 

information från lärarhemsidorna och de tycker genomgående att det fungerar bättre nu än vad 

det gjorde innan. En av eleverna preciserar detta och säger att arbetet fortlöper mer obehindrat 

nu eftersom att de alltid har med sig surfplattorna. 

 

”Det är jättebra. Man har hela tiden allt med sig istället för att ha en massa papper.” 

 

Eleverna förklarar vidare att de under arbetets gång fortsatt får instruktioner och arbetsmaterial 

till sina surfplattor via lärarhemsidorna. En fördel med detta är, som en elev beskrev det, är att 

surfplattorna koncentrerar allt material till ett redskap vilket gör att eleverna därför bara behöver 

förhålla sig till en enda pryl. När de tidigare fick informationen på papper försvann de ofta och 

eleverna tycker att det är skönt att ha allt i surfplattan istället.  
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Informationssökning 

Under intervjuerna förklarar eleverna att när de skriver uppsatser så använder de ofta 

surfplattorna för att söka information. De tycker att det fungerar bra att använda surfplattorna till 

informationssökning och genomgående beskriver eleverna att de i första hand använder 

surfplattorna till att göra det. 

 

”Det som är skönt med Ipad är att man slipper gå hit, till datorsalen.” 

 

”Förut var det ofta fullt i biblioteket, nu är det helt tomt. Folk satt och köade bara för att få sätta sig och 

göra något arbete eller bara sitta och surfa.” 

 

Även de elever som var skeptiska till surfplattor som studieverktyg tyckte ändå att det fungerar 

bra att använda surfplattorna för just informationssökning. Även dessa elever tyckte att det är bra 

att de alltid kan söka information och att de inte längre är beroende av andra hjälpmedel. 

Eleverna säger att det nu är oproblematiskt att söka information. Med internet nära till hands 

finns det information alltid lättillgängligt och eleverna kan nå den när som helst. 

Ibland ger elevernas lärare tips på internetlänkar de kan använda sig av men annars söker de 

mest själv på internet inför sina skrivuppgifter och de har bland annat tillgång till det digitala 

uppslagsverket Nationalencyklopedin (www.ne.se) vilken flera av eleverna beskriver som en 

pålitlig källa. Eleverna anser själva att de har ett kritiskt förhållningssätt till olika 

informationskällor. En elev säger att han brukar titta vem som är ansvarig utgivare för hemsidan 

när han avgör hur lämplig källan är. Elevernas beskrivning av sin informationssökning visar på att 

informationssökningen sker obehindrat samtidigt som de påstår att de förhåller sig kritiskt till den 

information de använder sig av. Eleverna är överens om att informationssökning i stort sett är 

oproblematiskt med surfplattorna.  

 

”Det var stort tryck på biblioteket eftersom att det var där datorerna fanns. Så fort man hade en 

skrivuppgift behövde man ta sig in i en datorsal eller till biblioteket. Det kunde vara ett problem ibland.” 
 

Eleverna använder surfplattorna i nästan alla ämnen men i matematik använder de en lärobok. 

De har läroböcker i historia och svenska också men där används de knappt. De tror i stort sett att 

läroböcker skulle vara bättre och att de kanske skulle lära sig mer. En elev menar att det är en 

tendens som man kan se i samhället i stort, att människor förlitar sig för mycket på teknik, och då 

speciellt ungdomar.  En surfplatta är bra för att göra research men i övrigt tror han inte att någon 

presterar bättre av att ha en surfplatta. Om lärarna till exempel vill ha instuderingsfrågor måste de 

nu kopiera från läroböcker.  
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Skrivande 

Eleverna berättar att de inom teoretiska ämnen vanligen examineras i form av egenproducerade 

texter. Uppgifterna skriver eleverna i viss mån på surfplattorna och inlämningen sker generellt 

sett via elektronisk post. Eleverna är överens om  att de i princip skulle kunna utföra hela 

arbetsprocessen med surfplattorna och egentligen inte skulle behöva varken dator, papper eller 

penna. Men ändå säger flera av eleverna att de antingen skriver på dator eller för hand. I 

gruppintervjuerna uppkom diskussioner där eleverna jämförde surfplattorna med datorer. Vissa 

föredrog datorer och andra föredrog surfplattor som hjälpmedel i studierna. Det var ganska jämt 

mellan hur många som föredrog surfplattor och hur många som föredrog datorer. Eleverna 

tyckte att den största fördelen med surfplattorna förutom storleken och batteritiden, är att de är 

enkla och snabba att använda.  

 

”När vi får själva uppgiften så kan vi skapa ett dokument och lägga upp dispositionen. Sen går man bara 

in där och skriver, och kan fortsätta nästa lektion. Det är väldigt bra på så sätt att man kan använda 

hela lektionstiden. Det är värre på de skolor där man har PC och det liksom tar en halvtimme att komma 

igång. Det skulle inte alls funka.” 

 

”Det är väldigt enkelt upplägg på allting. Man behöver inte ha en manual för att förstå den.” 

 

En elev menar att det finns en poäng med att först anteckna för hand, dels för lärandets skull, 

men även för känslans skull och för att det går snabbare. Generellt sett säger eleverna ändå att de 

oftast antecknar direkt på surfplattorna. När de till exempel ska påbörja en skrivuppgift säger 

samtliga elever att de i regel börjar med att skriva på surfplattorna under lektionstid. För att 

underlätta skrivandet med surfplattorna har vissa elever själva köpt speciella fodral som har ett 

fysiskt tangentbord. Det finns externa tangentbord att låna från biblioteket men eleverna säger att 

det är sällan de faktiskt gör det. Eleverna är eniga om att det inte är optimalt att skriva på 

surfplattornas beröringskänsliga tangentbord, i alla fall inte när de ska skriva längre texter. Det 

fortsatta skrivande utför några elever på surfplattorna medan de flesta skriver på sina hemdatorer. 

En handfull elever säger explicit att de skulle föredra att ha en dator istället för en surfplatta. De 

skulle då vilja ha en dator med fysiskt tangentbord och med större skärm än vad surfplattorna 

har. Eleverna kan påbörja och avsluta arbetsuppgifter med surfplattorna som enda hjälpmedel 

men många föredrar att ta hjälp andra redskap. Eleverna menar att behovet av andra 

studiehjälpmedel kvarstår. Genomgående tycker eleverna att surfplattorna är enkla att arbeta med, 

att det var lätt att komma igång när de fick dem och de saker de behöver göra i sitt skrivarbete 

går enkelt och snabbt med surfplattorna.  
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Eleverna säger alla att de skriver sina texter i programmet Pages (www.apple.com) där de kan 

använda grafiska teman och ändra typsnittet. Elevernas åsikter om skrivprogrammet är tudelad. 

De säger till en början att det är fungerar bra att skriva i programmet men efter vidare samtal 

förklarar ett flertal elever att skrivandet i programmet har sina begränsningar. En elev uttrycker 

att rättstavningsfunktionen inte är tillräckligt bra då många ord saknas, vilket resulterar till att det 

ligger kvar röda markeringar i texten som inte går att få bort.  En annan elev säger att det går bra 

om man själv är säker på hur ett ord stavas och att det då inte är ett större problem men att 

ordbehandlingsprogrammet skulle kunna vara bättre.  

Prov och examinationer 

Användningen av surfplattorna för prov och examinationer är begränsad enligt eleverna. Vissa 

lärare har provat att använda surfplattorna till prov och examination men dem används inte för 

det i någon större utsträckning över tid. När de skriver uppsatser sker den första delen av 

skrivandet för nästan alla elever på surfplattorna i skolan men när de sen skriver på andra platser 

använder de andra redskap. Vissa använder hemdatorn andra fortsätter skriva på surfplattan eller 

på externa tangentbord. Prov skriver de däremot för hand. En elev tror att det från lärarnas sida 

grundar sig på risken för fusk. En lärare provade en gång ett dedikerat examinationsprogram. 

Lärare och elever måste då ha samma program installerat. Eleverna loggar in på lärarens konto 

och får då tillgång till examinationen. Lärarens surfplatta är i sin tur kopplad till en projektor i 

klassrummet. Eleverna svarar på frågor via sina surfplattor och kan sen följa hur andra elever 

svarar på projektorn.  

 

”Vår engelskalärare har provat ett nytt sätt att jobba. Då kunde hon skicka ut frågor som man valde 

alternativ av att svara på och så kunde man se resultaten på en projektor, så kunde man se hur många 

som hade svarat vad.” 

 

Vid denna examinationen användes ett diagnostiskt prov. Läraren skulle på så sätt få en 

uppfattning om vad de lärt sig under ett delmoment men det användes alltså inte som slutgiltig 

examination. Det visar ändå att det finns möjligheter till att använda surfplattorna för 

examinationer i provform men att lärarna i dagsläget saknar metoder för att känna sig bekväma 

till att göra det på ett bra sätt. Surfplattorna används alltså i väldigt begränsad utsträckning för 

andra examinationsformer än för uppsatser. 
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Annat skapande 

Eleverna säger att det är sällan de använder annan media än text och i vissa fall bilder i sitt 

skapande med surfplattorna. De gånger de använder media är när det gör bildspel och muntliga 

framträdanden. Generellt tycker de att det är bra att kunna arbeta med bildspelet på ett enkelt och 

smidigt sätt. Eleverna förklarar att det i teorin vore praktiskt som man kunde utföra mer 

skapande med surfplattorna. På grund av att surfplattorna inte är kompatibla med de program 

som skolan använder för exempelvis grafisk design, utförs sådant skapande främst på datorer 

eller för hand. Surfplattornas små skärmar menar eleverna också är en begränsning för 

surfplattornas lämplighet till annat skapande. Några av eleverna berättar att en lärare lät eleverna 

prova att rita med surfplattorna men skärmen ansågs vara för liten och de program som de ville 

använda fanns inte tillgängliga. Det ledde till att man slutade använda surfplattorna för att rita. 

Det ska kanske nämnas att skolan har ganska avancerad utrustning för att rita digitalt och att 

lärarnas krav verkar vara höga. 

 

”När vi sitter och jobbar med datorer gör vi det vid stationära och då är det med de tyngre på programmen 

som inte finns på Ipaden.” 

Tid och rum 

Eleverna är överens om att arbetet i skolan har blivit enklare och effektivare med surfplattor som 

studieverktyg. För två elever som dagspendlar till skolan är det värdefullt att kunna studera 

utanför skolan. Med surfplattorna menar de att de kan studera oberoende av var de är. På grund 

av att surfplattorna är lätta att ha med sig och på grund av att de känner att de kan använda dem 

obehindrat samtidigt som de har tillgång till allt sitt arbetsmaterial säger eleverna att det är möjligt 

för dem att studera på vägen till och från skolan. De har flera timmars pendlingstid per dag och 

kan studera utan behov av internetuppkoppling, så länge de laddat hem materialet till surfplattan 

på förhand. Det är på så sätt behändigt att ha surfplattan där all informationen finns tillgänglig, 

säger den ene. Den andra eleven tar upp två faktorer som gör att surfplattan fungerar bra för 

honom. Till att börja med förklarar han att surfplattan fungerar som bärare av informationen. 

Tack vare dess inbyggda minneskapacitet kan alla instruktioner, arbetsmaterial och övriga 

dokument sparas på surfplattan. Informationen är egentligen inte bunden till just denna pryl utan 

skulle kunna lagras i andra redskap, i hårddisken på en dator eller på papper. Det som är unikt för 

surfplattorna har att göra med dess fysiska utformning, batteritid och tillgänglighet. 

 

”Ja men då är det faktiskt ganska utmärkt. Plus att det också är bra att det är lång batteritid. Då gör 

det ingenting att man använder den på bussen. Det är inte så att man känner att, ja men nu kommer 

batteriet ta slut.” 

 



 28 

Dessa två elever menar att surfplattor har vissa specifika karaktärsdrag som bidrar till att de 

fortsätter studera utanför skolan. Det är något som även framkommit i mina andra intervjuer. 

Eleverna förklarar att surfplattorna är så pass lättillgängliga att de används på olika platser och att 

de alltid finns nära till hands. Det gör att surfplattorna används ganska mycket och till många 

olika saker. Surfplattorna har inte ersatt alla andra tekniska hjälpmedel men det är tydligt att 

surfplattorna blivit ett centralt tekniskt redskap för eleverna, såväl i skolan som utanför skolan. 

 

”Till exempel på bussen. När man inte har med en dator, vilket man sällan har. Då har man ju alltid 

med surfplattan för den ska man ju alltid ha med. Så då kan man sitta och göra arbeten på bussen.” 

 

En elev som läser andra året på gymnasiet säger att det underlättar att alla elever har samma 

arbetsverktyg då det innebär att alla använder samma mjukvara och att alla också behärskar 

verktyget. Han säger att det underlättar när de skriver uppsatser. Eftersom alla elever skriver i 

samma program får läraren uppsatserna i ett och samma format vilket minskar risken för 

problem. 

Atmosfären har förändrats sedan man införde surfplattorna menar flera elever och en elev 

säger att eleverna nu bara tittar ner på sina surfplattor istället för att prata med varandra både på 

lektionerna och rasterna. Lärare tvingas kopiera instuderingsfrågor och liknande från läroböcker 

eftersom att man inte använder sig av digitala läroböcker. En elev säger uttryckligen att hon tror 

att de skulle lära sig mer om de istället hade läroböcker. 

Jämlikhet och prestationer 

Sedan eleverna fick surfplattor använder alla elever samma verktyg till större delen av sina studier 

och eleverna har fått ett verktyg som de kan använda i hela studieprocessen. Innan använde vissa 

elever datorerna på skolan och andra använde egna datorer. Eleverna uttrycker att det är praktiskt 

eftersom att alla nu skriver i samma program och alla har samma redskap för sina studier. En elev 

utvecklar detta och säger att det är bra att alla har samma redskap så att alla får samma 

förutsättningar.  

 

”Man ska inte behöva komma från en akademikerfamilj för att lyckas i skolan” 

 

 I gruppintervjun om fem elever, diskuterar eleverna hur mycket surfplattorna används utanför 

skolan. Några av eleverna använder datorer mer medan andra använder surfplattorna mer. En 

elev säger att det kanske beror på vilken dator man har hemma. Samtidigt är det en överhängande 

del av eleverna som säger att det egentligen är bättre att skriva på en dator än på en surfplatta, 

dels för att det är mer bekvämt men också för att rättstavningsprogrammen på surfplattorna inte 

är så bra. Ingen av eleverna tror att surfplattorna får dem att prestera bättre eller ger dem bättre 

resultat i skolan. Däremot menar de att surfplattorna underlättar rent praktiskt och gör att dem 
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blir mer effektiva. Eleverna förklarar att alla skriver mer digitalt nu och att alla elever i alla fall har 

tillgång till ett redskap för att skriva digitalt. 

Fördelen med surfplattorna är att de är lätta att använda. Det är däremot ett problem att ingen 

lyssnar på lärarna längre, säger en av eleverna. 

 

”Man blir lätt distraherad av spel och går in på facebook.” 

 

Eleverna tycker generellt att det är värre nu än innan. I en intervju med två elever säger en av 

dem att hon efterfrågar någon form av pluggläge så att man bara kan gå in på lärarens sida. Om 

man hamnar efter är det och andra sidan lättare att komma i kapp nu eftersom man har allt på 

samma plats. Även när eleverna är hemma menar elever i flera intervjuer att man ändå kan hänga 

med i undervisningen, bland annat genom lärarnas hemsidor. Dock har det blivit mindre socialt 

nu säger eleverna i flera av mina intervjuer. Folk pratar mindre med varandra, alla tittar bara på 

sina surfplattor menar en elev. 

Elevernas slutsatser om surfplattor som studieverktyg 

Elevernas utsagor visar att det finns många aspekter av användandet av surfplattor som påverkar 

hur de fungerar som studiehjälpmedel och det leder till en mångsidig bild som är både positiv 

eller negativ. Det framgår att införandet av surfplattor har både positiva och negativa aspekter. 

Jag kommer nu att avsluta resultatdelen av denna uppsats med att sammanställa de aspekter som 

framkommit i intervjuerna. 

I och med införandet av surfplattor på skolan menar eleverna att kommunikationen med läraren 

effektiviserats. Genom lärarhemsidorna som lärarna upprättat har man fått en effektiv direkt 

kanal till eleverna. Genom den kanalen kan lärarna tillgodose eleverna med det arbetsmaterial 

samt de instruktioner och den information som de behöver för att utföra sitt arbete. Eleverna 

anser genomgående att det är positivt att använda den informationskanalen. De anser att 

surfplattorna i denna aspekt fungerar som ett effektivt studiehjälpmedel i form av en central 

kommunikationskanal mellan lärare och elever. Surfplattorna används i stor utsträckning för 

informationssökning, framförallt via webben. Tillsammans med tillgång till webbdatabaser som 

Nationalencyklopedin menar eleverna att informationssökning har blivit oproblematisk. Eleverna 

menar att de har möjlighet att kritiskt granska de källor de använder på ett bra sätt. 

Fysiska aspekter hos surfplattorna gör dem till ett behändigt redskap för eleverna att använda 

oberoende av situation och oberoende av vilken plats de befinner sig på. Eleverna använder 

surfplattorna både i skolan och i hemmet och de är fria att använda surfpalttorna när som helst. 

De elever med lång pendlingstid menar att surfplattornas storlek och långa batteritid gör att de 

kan använda pendlingstiden till skolarbete. I och med att de har allt de behöver samlat på 

surfplattan menar de att de frigjort sitt skolarbete från tid och plats. 
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Att alla elever använder sig av samma studieverktyg innebär att förutsättningarna för olika 

elever jämnats ut oberoende av ekonomisk situation. En av eleverna menar att det leder till en 

mer jämlik skola. Att alla elever använder samma skrivprogram underlättar för både lärare och 

elever. Eleverna tycker att går snabbt och enkelt att komma igång med skolarbetet. Inom några få 

sekunder har eleverna öppnat locket på sina surfplattor och är igång med programmet som de ska 

använda.  

Det som eleverna gång på gång uttrycker är att surfplattorna inte är att hjälpmedel som 

ersätter alla andra hjälpmedel. Att surfplattorna saknar fysiska tangentbord innebär att skrivandet 

blir mindre effektivt och rättstavningsprogrammet är inte lika bra som det är på datorer. Det har 

lett till att flera elever införskaffat externa tangentbord till sina surfplattor och ett antal elever 

skriver färdigt sina skolarbeten på egna datorer hemma. Flera elever menar att det är ett problem 

att det inte går att skriva tillräckligt fort på surfplattorna. Det gäller bland annat när eleverna ska 

anteckna under lektionerna. Vissa elever har istället börjat använda papper och penna. Flera 

elever önskar att de hade datorer istället, bland annat på grund av möjligheten till att skriva 

snabbare. 

Ingen av eleverna tror egentligen att surfpalttorna leder till bättre resultat eller att de presterar 

bättre i skolan. De menar att surfplattorna effektiviserar vissa delar av arbetet men de tror inte att 

de lär sig mer eller presterar bättre. Tillgången till surfplattan gör att man har snabb och enkel 

tillgång till skolarbete. Det innebär däremot också att de har snabb och enkel tillgång till saker 

som spel och sociala medier. Fler av eleverna menar att det är ett problem som leder till att de 

distraheras från sitt skolarbetet. En elev uttrycker till och med en önskan om man borde begränsa 

surfplattorna i  någon form av pluggläge så att eleverna bara kan arbeta med skolarbete. Samma 

elev menar att vi människor ibland förlitar oss för mycket på teknik. Han menar detta även gäller 

i skolans värld. I detta fall genom att man köpt surfplattor till alla elever. 

Surfplattorna används i nästan alla ämnen och de kan användas i hela arbetsprocessen. Från 

lärarens instruktioner till slutproduktionen som lämnas in till läraren i slutet av processen. I vissa 

ämnen och för vissa arbetsuppgifter gäller inte detta. Inom bland annat design och annat 

skapande har surfplattorna visat sig inte hålla måttet. Efter försök med att rita med surfplattorna 

har lärare gått tillbaka till att använda datorer för dessa uppgifter. Detta på grund av att de 

versioner av programmen som är anpassade för surfplattor inte håller måttet. Även för 

examinationer är elevernas inte helt nöjda. Eleverna tror att det kan ha att göra med att lärarna 

inte vet hur de ska göra för att eleverna inte ska kunna fuska. I slutändan har det lett till att man 

istället använder sig av papper och penna vid provtillfällen istället för surfplattorna. 
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Analys 

I detta avsnitt behandlar jag mina resultat med utgångspunkt från mina frågeställningar och mitt 

teoretiska perspektiv under kategorierna: Interaktion, fysiska aspekter av artefakten, textproduktion och 

examinering samt prestation. Genom min kategorisering konkretiserar jag olika aspekter av hur 

gymnasieleverna använder surfplattorna som artefakt för mediering samtidigt som jag belyser hur 

eleverna interagerar med kollektiv kunskap och med varandra i sitt skolarbete. 

Interaktion 

I och med att alla elever på skolan nu har varsin surfplatta har eleverna fått tillgång till ett flexibelt 

studieverktyg. Man har i stor utsträckning slutat använda läroböcker som annars har en tendens 

att styra utformningen av kurser (Juhlin Svensson, 2000). Eleverna har bytt artefakt för mediering 

(Säljö, 2007, s. 28). Detta borde ge större frihet för lärarna att forma undervisningen efter målen i 

styrdokumenten och därmed på ett friare sätt kunna individanpassa undervisningen. Man kan 

säga att införandet av surfplattor borde öppna upp för fler varianter av medieringsprocesser och 

fler möjligheter till att utforma elevernas skolarbete på. Att använda andra läromedel än 

läroboken stämmer överens med den trend som finns inom utbildningssektorn som innebär att 

skolor ofta väljer mer flexibla läromedel och i mindre utsträckning använder läroböcker (Juhlin 

Svensson, 2000). Samtidigt som man på skolor många gånger eftersträvar flexibla och fria 

arbetssätt vill man ofta se ökad interaktion i klassrummen och mer kollaborativa arbetssätt 

(Littleton & Paul, 1998). Att följa denna inriktning stämmer även bra överens med det 

sociokulturella perspektiv på lärande som präglar utformningen av svensk skola idag, där man 

lägger stor vikt vid gemensamma läroprocesser (Säljö, 2007, s. 216-218, Skolverket, 2011). IT-

verktyg som är uppkopplade mot webben skulle man i teorin kunna definiera som sociala 

eftersom att de i stor utsträckning används för att inhämta och dela information. Eller snarare till 

att interagera med vårt kollektiva minne och med varandra. Med hjälp av IT-verktyg som har  

internetuppkoppling har tillgängligheten till information ökat och vi har fått lättare att hålla 

kontakt med varandra digitalt. Vi har på så sätt minskat distansen mellan individen och det 

kollektiva minnet. Genom att ge eleverna surfplattor så har man gett dem ett verktyg som kan 

effektivisera deras medieringsprocess med det kollektiva minnet och med varandra digitalt. Att 

därför se IT-verktyg som sociala är kanske inte fel, men det är förmodligen inte helt rätt heller. 

Vad dessa verktyg gör är att de möjliggör för oss att kommunicera digitalt men det är inte säkert 

att vi använder dem på det sättet och även om vi gör det, vad händer då med den direkta 

kommunikationen som vi tidigare hade med varandra?  

Samtidigt som surfplattan gjort medieringen effektivare mellan individen och kollektiv 

kunskap är frågan vad som händer med interaktionen mellan individ och individ. Kan det vara så 
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att samtidigt som man effektiviserade interaktionen mellan individ och information, minskat 

interaktionen mellan individ och individ? Om så är fallet finns risken att det har hämmande 

effekter på vår utveckling, då människan enligt sociokulturellt perspektiv främst lär sig genom 

samverkan med andra. Det som händer i detta fall och det som tidigare forskning också visar, är 

att man ofta använder gamla arbetssätt med nya verktyg (Almqvist, 2005, s. 9-18). Gör man det 

kan de positiva effekterna som IT-verktyg kan medföra utebli (Stigmar, 2002). På denna skola har 

de interaktionsfrämjande effekterna inte bara uteblivit i och med införandet av surfplattor utan de 

har till och med minskat interaktionen på skolan. 

Surfplattorna har kommit att bli en viktig kommunikationskanal mellan lärare och elever. 

Eftersom det är med surfplattorna som eleverna får tillgång till information från lärarna har 

surfplattorna de facto blivit elevernas primära artefakt för kommunikation med lärarna, då lärarna 

ger eleverna den information som är relevant för ett visst arbetsmoment via surfplattorna. Även 

om eleverna menar att det blivit mindre socialt i skolan, framhäver de att kommunikationen med 

lärarna fungerar bra genom lärarnas hemsidor, både under skoltiden och utanför. Kanske 

förändras dynamiken något när IT-verktygen tar allt större del i klassrummet. Den muntliga 

interaktionen med läraren i klassen fortsätter men att kommunicera med lärarna genom 

surfplattorna är för eleverna ett självklart sätt att kommunicera på. Elevernas har nu surfplattor 

som primär artefakt för kommunikation med lärarna och oavsett om det är positivt eller negativt 

så bör det ändå ses som ett relativt snabbt anammande av ett nytt studieverktyg. Effektiv 

kommunikation är avgörande för att elever ska kunna låna kunskap av läraren och arbeta på en 

högre nivå än vad eleven hade klarar av på egen hand. Ju effektivare lärare och elever 

kommunicerar desto effektivare kan läraren hjälpa eleven att utvecklas enligt teorin om proximal 

utvecklingszon (Vygotskij, 1978). Därav kan det snabba anammandet av surfplattor ha betydelse 

för vilken nivå elever kan arbeta på. 

Det verkar som att surfplattorna, precis som datorer, kan vara en del i att avgöra hur 

interaktionen i ett klassrum är strukturerad. Det verkar inte som att surfplattorna har lett till mer 

kollaborativa arbetssätt eller att man i och med införandet av surfplattorna ens har försökt skapa 

nya kollaborativa arbetssätt. Även det stämmer överens med vad vi vet sedan tidigare, att gamla 

arbetssätt ofta fortsätter användas även när man börjar använda nya verktyg (Stigmar, 2002). 

Enligt Almqvist (2005, s. 9-18) bör man ha en medveten strategi för hur man tänker arbeta med 

nya läromedel. Här har vi en skola som har anammat det nya studieverktyget snabbt och kanske 

kan man på sikt utveckla nya arbetssätt som skapar de positiva effekter som tidigare forskning 

visat är möjliga med IT-verktyg. En sådan effekt gällande arbetssätt har inte slagit igenom på 

denna skola, än så länge. Att man bytt artefakt för mediering har enligt eleverna lett till ökad 

flexibilitet och frihet för sina studier. Men däremot har innehållet som förmedlas mellan lärare 

och elever inte förändrats särskilt mycket. Eleverna får tillgång till samma del av det kollektiva 

minnet men med ett nytt verktyg, med en ny artefakt. 
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Fysiska aspekter av artefakten 

En artefakts fysiska karaktär är viktig för att förstå dess del i medieringsprocessen (Säljö, 2007, s. 

37). Surfplattornas storlek, form, vikt, batteritid och dess yttre egenskaper är centrala för hur 

eleverna använder dem. Alla elever i min studie använder sina surfplattor mycket. Det beror dels 

på att man på skolan nu räknar med att alla elever har en surfplatta men det har förmodligen 

också att göra med surfplattornas fysiska karaktär. Surfplattorna har lång batteritid, tar lite plats 

och är snabba och enkla att använda men saknar ett fysiskt tangentbord och ett tillräckligt bra 

rättstavningsprogram (Lewan, 2012). De positiva aspekterna som eleverna lyfter fram handlar om 

att de nu är mer fria att kunna använda sitt primära studieverktyg när de vill och var de vill. De 

negativa aspekterna handlar om att verktyget inte alltid räcker till för det eleverna vill göra med 

dem. Problemet handlar inte om att eleverna inte förstår verktyget utan snarare om att verktyget 

har inneboende begränsningar för vad eleverna kan göra. Eleverna säger att det var väldigt enkelt 

att börja använda surfplattorna och fortsättningsvis har det varit enkelt och snabbt att påbörja 

nya arbeten med dem. Vi kan se att surfplattornas fysiska karaktär tillsammans med dess 

mjukvara innebär att de är tillgängliga och lätta att använda men att begränsningarna handlar om 

hur väl de presterar. Även om arbetssätten inte förändrats nämnvärt så har elevernas relation till 

sina studieverktyg förändrats. Förutom avsaknaden av fysiskt tangentbord verkar svagheterna 

som elevernas upplever hos surfplattorna vara sådant som borde gå att åtgärda i framtida 

mjukvaruuppdateringar. Det borde vara tämligen enkelt att använda ett fullgott 

rättstavningsprogram i surfplattorna precis som man har i datorer. Det som har hänt över tid i 

samhället är att våra kulturella redskap blivit mer och mer komplexa  i hur de är uppbyggda och 

hur de tillverkas. Däremot har de blivit mindre och mindre komplicerade att använda i och med 

att man förbättrat användarvänligheten och förenklar utformningen av artefakterna (Säljö, 2007, 

s. 28). Eleverna i denna studie bemästrar ett väldigt avancerat högteknologiskt verktyg utan 

problem och de använder det dagligen i sitt skolarbete. Surfplattorna har visat sig vara så pass 

enkla att använda att de i växande utsträckning används även inom förskola av små barn (Beth 

Beschorner, 2013, s. 16). Utöver det har de flesta unga människor som växer upp idag digital 

teknik naturligt i sin vardag, vilket innebär att de inte är främmande för ny teknik (Walldén, 

Hillström, 2014, s. 18). Problemet är inte att surfplattorna är för att svåra att använda utan att 

surfplattorna inte lever upp till det som eleverna kräver av dem i sitt skolarbete. För att 

surfplattorna ska gynna elevernas skolarbete på fler sätt måste de leva upp till elevernas 

förväntningar. Det gör inte surfplattorna idag. Det kvarstår för tillverkaren att samtidigt som man 

behåller enkelheten i användandet och lättillgängligheten, lyckas tillgodose de krav som eleverna 

har. Surfplattorna har inte bara blivit elevernas primära kommunikationsverktyg utan också deras 

primära studieverktyg. Surfplattorna har därmed blivit elevernas primära artefakt för mediering i 

skolan. 
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Textproduktion och examinering 

För att kompensera för surfplattornas begränsningar i att skriva långa texter har vissa elever valt 

att använda externa tangentbord och eleverna har därmed förändrat artefakten för att den ska få 

önskad funktion. Andra elever tar till andra studiehjälpmedel som papper, penna och dator för att 

få tillgång till önskad funktion. Andra studier (Beschorner, 2013, s. 17) har främst fokuserat på 

hur barn kan lära sig läsa och skriva med surfplattor men inte hur väl de fungerar som 

studieverktyg för mer omfattande och mer avancerad textproduktion. Det har i min studie visat 

sig att det både är hårdvarumässiga och mjukvarumässiga orsaker som begränsar hur väl 

surfplattorna fungerar som verktyg för mer omfattande textproduktion. Det finns saker som 

eleverna kan komplimentera surfplattorna med så att de fungerar bättre för textproduktion men 

alla elever som jag intervjuat föredrar ändå en dator till större skrivarbeten. Surfplattorna har tagit 

över som primärt studieverktyg men de lämpar sig sämre för skrivande än vad datorer gör. 

Eleverna har ett studieverktyg som de kan göra det mesta med men fortfarande är det inte ett 

verktyg som alltid är bättre än andra. Hade eleverna istället fått datorer, som en stor del av 

eleverna hade föredragit, så hade eleverna fått en artefakt som enligt eleverna själva, bättre hade 

hjälpt deras skrivande och därmed förbättrat deras textproduktion. Utifrån min undersökning kan 

jag egentligen inte avgöra hur surfplattorna påverkar själva kvaliteten på skrivande (Lannér, 1999) 

däremot förstår vi att elever inte ser surfplattorna som en fullgod artefakt för att skriva. 

När det gäller examinering menar eleverna att man inte har hittat något bra sätt att arbeta på. 

Kanske krävs nya innovationer för att detta ska kunna göras på ett tillfredställande sätt. Det är ett 

område som inte studerats djupgående i denna uppsats. Tidigare har man främst intresserat sig 

för hur elever lär sig och inte på hur de kan visa upp vad de har lärt sig, med surfplattor och 

andra IT-verktyg. Såväl tillverkarna av surfplattorna som tillverkarna av mjukvara har möjligheten 

att komma med sådana lösningar. De examineringssätt som provats har eleverna upplevt som 

framförallt experimentella och har inte blivit återkommande moment i skolarbetet. Det verkar 

vara ett område som helt enkelt inte har utvecklats särskilt mycket gällande surfplattorna. 

Surfplattorna som artefakt har således inte förändrat hur eleverna förhåller till kollektiv kunskap 

när det gäller examinationer. När det gäller textproduktion används surfplattorna i stor 

utsträckning men surfplattorna möter inte elevernas krav. För att leda till ökad kvalitet för elevers 

skrivande (Lannér, 1999) behöver verktyget förmodligen utvecklas så att de möter elevernas 

grundläggande krav.  
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Prestationer 

Vi vet att IT-verktyg kan ha en positiv inverkan på elevers lärande men att det är viktigt att man 

har tillgång till de verktyg som passar ens nivå (Stigmar, 2002). Häri ligger en utmaning för 

surfplattorna som studieverktyg. De har visat sig ha en positiv effekt på den elementära 

skrivinlärning för yngre elever (Lannér, 1999). I detta fall studerar jag elever i en gymnasieskola 

och där ställs högre krav på studieverktygen och elevernas kognitiva utveckling är på en annan 

nivå. Jörgen Lindh (1997) utgår från att elever är positivt inställda till IT-verktyg  som 

studiehjälpmedel i skolan. När dessa verktyg inte visar sig hålla måttet visar min studie å andra 

sidan att eleverna är väl medvetna om nackdelarna med införandet av surfplattor i skolan. 

Eleverna ser de positiva aspekterna av att använda surfplattorna men de är kritiska till 

surfplattornas möjlighet till att hjälpa dem prestera bättre i skolan. Det är ingen av de elever jag 

möter som tror att surfplattorna gör att de presterar bättre. I Skolverkets studie, Verktyg som 

förändrar från 1999 (Almqvist, s. 8) såg man tre grupper av elever där en grupp var ovana vid att 

använda datorer i skolan och upplevde sig själva som otekniska. I detta fall när alla elever har en 

surfplatta är det ingen som uttrycker att de känner sig osäkra med tekniken. Antingen har 

tekniken blivit så vanlig och så pass lätt att använda eller så har dagens elever så pass hög IT-

kompetens att det inte finns några otekniska elever längre. Frågan är om argumentet att elever 

skulle behöva ha IT-verktyg i skolan för att lära sig använda dem fortfarande är lika relevant. Det 

handlar kanske om på vilken nivå man vill att eleverna ska vara kompetenta med IT. Om vi 

förutspår att IT kommer vara centralt i elevernas framtida privat- och arbetsliv kanske 

argumentet fortfarande är giltigt. Även om eleverna känner sig bekväma med att använda 

tekniken finns det säkerligen utrymme för eleverna att lära sig använda IT-verktyg på mer 

produktiva och sunda sätt (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 23-24). Utifrån det 

sociokulturella perspektivet vet vi hur viktiga våra artefakter är. Eftersom att vår förmåga att 

interagera med kollektiv kunskap och med varandra genom artefakter är avgörande för hur långt 

vårt samhälle kan utvecklas, är det av största vikt att elever inte bara känner sig bekväma med IT-

verktyg, utan faktiskt lär sig att använda dem på ett produktivt sätt. Det blir synligt att det är 

viktigt för elever att lära sig använda surfplattor och andra IT-verktyg och med dem utveckla 

förmågor som kritiskt tänkande och kreativitet (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 23-24). 

Eftersom IT-verktyg med största sannolikhet kommer vara minst lika viktiga i framtiden verkar 

det rimligt att arbeta med individers förhållningssätt till teknik i skolan (Myndigheten för 

skolutveckling, 2007, s. 40). I och med att eleverna lär sig använda IT-verktygen på gynnsamma 

sätt och skolor tar till sig och utvecklar produktiva sätt att implementera dem på, så kommer 

kanske surfplattorna ha större chans att bidra positivt till elevers skolarbete på sikt men gör det 

inte helt och hållet idag.. 
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Diskussion 

I detta avsnitt tittar jag närmare på hur resultaten från min analys kan tolkas och jag diskuterar 

hur dessa kan kopplas till IT-verktygens roll i skolan och i samhället. 

Artefakters betydelse 

Vygotskijs (1978, s. 54) menade att de kulturella redskapen är centrala för människans utveckling 

och för vår förståelse av världen, samt att det är genom dem vi möter och interagerar med vår 

omvärld. Om han var på rätt spår är det inte överraskande att det är så stort fokus på 

införskaffandet av nya saker. Gränserna mellan vilka saker som är av fysisk karaktär och vilka 

som är av intellektuell karaktär blir svårare att separera när de saker som vi använder mest i 

vardagen till stor del handlar om kommunikation av information på olika sätt. Genom Tv:n 

inhämtar vi information från hela världen, genom datorn och telefoner interagerar vi oberoende 

av  rumsliga och tidsmässiga gränser med såväl information som med varandra. De saker som vi 

idag använder var science fiction för bara några decennier sedan. Människans hunger efter att 

utveckla och införskaffa nya och mer avancerade prylar ses av vissa som vägen mot fördärvet 

(Folcker Aschan, 2012, Danielsson, 2015). För vissa ses det som vägen till en bättre skola i form 

av mer elevaktiva arbetssätt och nya kommunikationsmöjligheter (Myndigheten för 

skolutveckling, 2007, s. 23). Hur det än ligger till med den saken så har de saker vi omger oss av, 

de saker vi använder, betydelse för oss. De har betydelse för hur vi lever våra liv. De som har 

tillgång till; och på ett produktivt sätt kan använda de nya verktygen kommer förmodligen ha ett 

försprång gentemot andra (Säljö, 2007, s. 239-241). De som inte har tillgång till dessa kommer 

förmodligen inte kunna konkurrera på samma villkor. Efter att elever slutat skolan kommer de 

själva behöva införskaffa sina egna verktyg. För att vi ska få en jämlik skola är det kanske rimligt 

att elever i den svenska skolan ges goda möjligheter till att utveckla sin förmåga att använda de 

IT-verktyg som vi vet kommer att vara viktiga i deras fortsatta liv (Almqvist, 1999, s. 8-12). 

Däremot blir en sådan hållning svår att vidhålla om det samtidigt innebär att elever lär sig mindre 

från undervisningen (Danielsson, 2015). 

Vygotkij (1978, s. 24) menade att vår interna tankeprocess hela tiden pågår parallellt med vår 

socialisationsprocess. När vi som i detta fall studerar artefakter bör vi se till hur dessa påverkar 

den individuella lärandeprocessen men också hur de påverkar vår sociala lärandeprocess. Om det 

nu är så som min studie visar att surfplattorna flyttar fokus från samverkan med andra till fokus 

på själva surfplattan. Är detta något positivt eller negativt för elevernas skolarbete? Införandet av 

surfplattor och andra IT-verktyg i skolan innebär såväl risker som möjligheter där såväl valet av 

verktyg som implementeringen av de verktyg man väljer har betydelse för hur dessa kommer 

fungera som studieverktyg för elever.  
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Eleverna i min studie uttrycker att det inte är lika socialt i skolan längre. Kanske finns risken, 

att om vi bara fokuserar på den muntliga icke-digitala interaktionen med varandra, i form av 

muntlig kommunikation, så riskerar vi att missa de möjligheter som finns i den digitala 

interaktionen. Å andra sidan är det förmodligen så att om vi istället har för stort hopp till digital 

interaktion, riskerar vi att gå miste om det som var bra innan vi hade dessa IT-verktyg. Hur väger 

vi ett muntligt samtal med en klasskamrat med en personlig chat med någon via internet? Kan vi 

det? Eller måste vi göra något som är väldigt svårt? Måste vi hålla två tankar i huvudet samtidigt? 

Vi kanske behöver hitta ett sätt att dra nytta av det som är givande med mänsklig icke-digital 

interaktion samtidigt som vi utvecklar hur vi interagerar digitalt. På så sätt kommer vi kanske 

kunna främja såväl interna tankeprocesser som våra socialisationsprocess (Vygotskij, 1978, s. 24). 

En elev som har en surfplatta kan dels få information muntligt på lektionerna men kan också få 

information hemifrån eller från någon helt annan plats, så länge de har tillgång till internet. I och 

med att surfplattorna frigör eleverna från tid och rum har de på ett unikt sätt förändrat 

strukturerna för kommunikationen (2007, s. 40-57). Eftersom att interaktionen mellan lärare och 

elev ser annorlunda ut när eleverna har surfplattor. Varför skulle inte interaktionen mellan 

eleverna också kunna förändras? Det skulle i så fall påverka den sociala lärandeprocessen 

(Almqvist, 2005, s. 15). Vad det skulle innebära för den individuella lärandeprocessen kan jag inte 

svara på utifrån denna studie. För att ta reda på det behövs andra granskningar som närmare kan 

visa vad som händer hos och inom eleven när denne har surfplattor som studieverktyg. 

Vilken betydelse har mina resultat från analysen för utbildningsväsendet i stort? 

Vi visste sedan innan att IT-verktyg kan ha positiv inverkan på elevers skolarbete (Enriquez, 

2010). När vi nu närmare har förstått hur surfplattor används i praktiken är det svårt att avgöra 

om det är ett bra val för skolor att köpa in surfplattor till eleverna eller inte. Det är inte säkert att 

eleverna lär sig mer, presterar bättre eller bli mer motiverade. Det vi däremot kan säga är att 

genom att använda surfplattor i skolan får eleverna tillgång till ett verktyg som är lätt att använda, 

är mångsidigt och som skapar helt nya förutsättningar för elevernas skolarbete. När fler skolor 

fortsätter att implementera olika IT-verktyg på nya sätt och allt eftersom nya IT-verktyg blir 

tillgängliga på marknaden kommer det bli möjligt att jämföra olika implementeringsmetoder, 

olika studieverktyg och olika arbetssätt. 

Eftersom de kulturella redskap vi har tillgång till är så centrala för människan (Vygotskij, 1978, 

s. 80) är det förmodligen lika osannolikt att tro att individer i samhället kommer sluta prova nya 

verktyg som det skulle vara att tro att utbildningssektorn kommer prova nya studieverktyg. Det 

kommer vara en pågående process där nya studieverktyg hela tiden provas, utvärderas och 

antingen förkastas eller anammas. Vi vet utifrån denna studie och utifrån tidigare kunskap att 

strukturerna inom vilket ett nytt verktyg implementeras är avgörande för hur de kommer att 

användas (Almqvist, 2005, s. 9-18) och vi vet därför att det är avgörande att formulera en 

långsiktig strategi för hur man vill implementera nya studieverktyg.  
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Surfplattor eller läroböcker 

Utveckling av bättre och mer avancerade artefakter ska kunna leda till en bättre och mer effektiv 

mediering mellan individen och kollektiv kunskap, (Säljö, 2007, s. 28-29) men om surfplattorna 

inte bidrar till att göra den processen bättre, är det då ett bra studieverktyg att ge till eleverna? 

Surfplattorna verkar åtminstone fånga elevernas uppmärksamhet på ett väldigt kraftfullt sätt och 

det borde vara bra. Det verkar i min studie som att eleverna har blivit betydligt mer engagerade i 

sitt studieverktyg än det varit när de hade läroböcker. Vad kan vi dra för slutsatser gällande hur 

surfplattorna fungerar som studieverktyg för eleverna? Att eleverna tycker att surfplattorna inte är 

tillräckligt bra på att hjälpa dem producera mer avancerade saker är problematiskt. Det har för 

eleverna i denna studie inneburit att de anser sig behöva ytterligare verktyg för sitt skolarbete.  

Det är svårt att mäta motivation genom intervjuer och det är svårt för en person att avgöra 

om ett verktyg man använder gör en motiverad (Kvale, 1997, s. 47-49). Istället utgår jag från hur 

eleverna pratar om sitt användande av surfplattorna som artefakt. De menar att alla nu är så 

fokuserade på sina surfplattor och det tyder på ett ökat engagemang i studieverktyget Att eleverna 

har med sig surfplattorna överallt och använder dem vid massor av olika tider på dygnet på olika 

platser visar även det att eleverna är väldigt engagerade i sina nya studieverktyg. Däremot är det 

svårt att avgöra hur stor del av det engagemanget som är riktat på studier och hur mycket som är 

riktat mot alla andra saker de kan göra med surfplattorna som att spela spel, kolla på film, lyssna 

på musik med mera. Om vi utgår från att dessa aktiviteter inte räknas som studier, även om det 

kan ingå lärande i dem, så kan vi i alla fall dra följande slutsats. När eleverna hade läroböcker 

hade skolan möjlighet att nå eleven på lektionen och möjligtvis när eleven studerade inför prov 

eller andra förhör. Jag gissar på att skolan inte nådde eleven särskilt mycket på fritiden. Dessutom 

var det inte skolan själv som nådde fram till eleven utan läroboksförfattarna genom läroböcker. 

Nu har lärarna, som eleverna berättar, en direktlänk till eleverna när de är i skolan och på 

elevernas fritid. Det verkar inte som att man använder denna möjlighet särskilt mycket nu 

förutom att man förmedlar information genom lärarnas hemsidor. Däremot har möjligheterna 

för skolan och lärarna att kommunicera med eleverna ökat. I första steget kan det handla om att 

kommunicera genom mailkonversationer men kanske är det bara fantasin som begränsar hur 

interaktionen mellan lärare och elev skulle kunna se ut om man använde denna nya 

kommunikationskanal fullt ut. 

För att förstå hur man på bästa sätt kan implementera nya studieverktyg kan vi utgå från hur 

det har sett ut när vi har implementerat studieverktyg tidigare och hur andra aktörer 

implementerar nya redskap inom sina verksamheter (Enriquez, 2010, Palmárová, 2012) Eftersom 

att nästan alla har tillgång till de artefakter som kan ge tillgång till information oberoende av tid 

och rum, ger det oss en fantastisk möjlighet att genom lärande, eller rättare sagt genom 

mediering. Använda våra artefakter till att med hjälp av världens kollektiva kunskap ta reda på hur 

man kan implementerar nya IT-verktyg i skolan på bästa sätt. 
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Slutdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att utifrån elevers livsvärld undersöka hur väl surfplattor 

fungerar som studieverktyg för gymnasieelever. Med hjälp av mina frågeställningar har jag visat 

hur gymnasieelever använder surfplattor som en artefakt för mediering i olika aspekter av 

skolarbetet och hur elever interagerar med kollektiv kunskap och med varandra när de har 

surfplattor. Mina resultat visar att surfplattorna inom teoretiska ämnen fungerar som elevernas 

primära studieverktyg. Eleverna får information av lärare och hämtar material under arbetets gång 

från lärarnas egna hemsidor och från externa källor. Surfplattorna har snabbt blivit en viktig del 

av undervisningen och ett självklart studieverktyg för eleverna. Ett hjälpmedel som de använder i 

nästan alla ämnen och som de oftast kan använda under hela studieprocessen. Det är ett 

studiehjälpmedel som alla har tillgång till och som är lika för alla elever. Men surfplattorna är 

samtidigt ett studiehjälpmedel som har begränsningar. Begränsningar när det gäller, skrivande, 

examination och mer avancerad produktion. Införandet av surfplattor har enligt eleverna inte lett 

till mer kollaborativa inlärningsprocesser, mer interaktion eller bättre prestationer. Man kan säga 

att surfplattorna som studieverktyg har två sidor. De flesta eleverna i studien använder 

surfplattorna i väldigt stor del av skolarbetet och eleverna menar att det går att använda 

surfplattorna till det mesta och att surfplattorna kan användas under hela arbetsprocessen. 

Surfplattorna används i begränsad utsträckning för skapande inom praktiska ämnen och används 

där främst för att hämta information från läraren, söka information och inspiration på internet. 

Fördelar med att använda surfplattorna som hjälpmedel är att all information de behöver finns 

tillgänglig snabbt och oberoende av var de befinner sig. Det största problemet med att använda 

surfplattorna är att de ger snabb och enkel tillgång även till sånt som distraherar eleverna från 

studierna. Ergonomiskt sätt lämpar de sig inte för att skriva längre texter och mjukvaran uppfyller 

inte alla de önskemål som eleverna har som bland annat rättstavningsprogram och mer 

avancerade funktioner.  

Min slutsats är att surfplattor kan fungera som ett studieverktyg bland andra men att de i 

nuläget inte ensamt når upp till elevers förväntningar på hur ett primärt studieverktyg bör 

fungera. Jag tror att det är viktigt att vi fortsätter studera processen i vilket surfplattor används 

och därefter kommer vi kunna dra slutsatser om deras lämplighet som studieverktyg. Vi måste 

dessutom fortsätta att utveckla arbetsmetoder för hur elever ska arbeta med surfplattor. Som en 

av eleverna i min undersökning uttryckte det. 

 

”Det är jätteviktigt att lärarna har kompetens i hur man hanterar tekniken för annars blir det bara fel.” 
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