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Sammanfattning 

 

Denna studie är en kvalitativ intervjustudie som behandlar IKT-verktyg och dess inverkan på 

grundskolans undervisning. Studien bygger på en analys av sex stycken lärarintervjuer där 

lärarna utifrån sina erfarenheter och perspektiv ger en tydligare bild av de positiva och 

negativa aspekterna av surfplattans användning i grundskolans undervisning. Den syftar även 

på att analysera och synliggöra elever som eventuellt kan gynnas eller missgynnas av att ha en 

surfplatta i sin undervisning. Studien belyser olika påverkansfaktorer till IKT-användningen, 

exempelvis lärares IKT-kompetens, lärares attityder, IT-infrastrukturen och vikten av skolans 

IKT-pedagog. Studiens resultat visar på att IKT-verktyg ska ses som ett komplement till 

vanlig traditionell undervisning. Det ska finnas en balans där den traditionella undervisningen 

kan utvecklas och bli ännu bättre med IKT-verktygets hjälp. IKT-verktyg såsom surfplattan 

ger lärare en möjlighet att använda sig av andra metoder i sin undervisning som kan bidra till 

att inkludera fler elever i undervisningen. Vidare så visar studiens resultat att surfplattan kan 

bidra med en ökad studiemotivation för elever och den visar på vikten av att arbeta med 21st 

century skills där eleverna får utveckla kunskaper som är viktiga att behärska inför framtiden. 

Sammanfattningsvis, så innebär ett arbete med 21st century skills att arbeta mot att göra den 

digitala tekniken till en naturlig del i vardagen och att lära inför framtiden.  

 

Nyckelord: 1-1 satsning, 21st century skills, IKT, IKT-användning, särskilt stöd 
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1. Inledning  

I dagens samhälle så har den digitala teknikutvecklingen i form av hårdvaror som exempelvis 

surfplattor, datorer och mobiltelefoner ökat i fart. Vi lever idag i ett samhälle där den digitala 

tekniken finns överallt omkring oss och där IT har kommit till stor användning i bland annat 

arbetslivet, skolan och i vår vardag. Hylén (2011, s. 23) menar att när IT har börjat ta så stor 

plats i samhället så finns det inte någon anledning till varför det inte ska implementeras även i 

skolans värld. Skolan utbildar framtidens barn och ungdomar och skolan måste då anpassa sig 

för att utveckla en mer digitaliserad skola som förbereder eleverna inför framtiden och det 

kommande arbetslivet. 

Digitaliseringen är en process som har pågått i snart 20-30 år och med internets inträde i 

skolan i mitten av 1990-talet så har utveckling stigit i fart (Hylén, 2011, s. 5). IT kan numera 

ses i flera olika områden inom skolan, i exempelvis det administrativa arbetet, i informationen 

till föräldrarna och hur man organiserar och genomför undervisningen (Hylén, 2011, s. 5). 

Man kan dock urskilja stora skillnader i hur stor användningen av information och- 

kommunikationstekniken även kallad IKT (Kjällander, 2014, s. 10) är på Sveriges skolor och 

hur långt skolorna har kommit i sin IKT-användning. Vad detta kan bero på och vad några av 

Sveriges lärare tycker behöver förbättras för att utveckla detta arbete ännu mer kommer att 

diskuteras närmare i denna studie.    

När jag tänker tillbaka på min egen skoltid från slutet av 90-talet så var nog 

overheadprojektorn det digitala IKT-verktyget som förekom och synliggjordes mest i min 

undervisning. Det har dock skett en stor ökning av IKT-användning sedan dess, tills idag år 

2016 och det är denna ökning av IKT-användning som kommer att synliggöras mer i denna 

studie. 

Under de senaste åren har datorn och surfplattan kommit att ta en större plats i skolans 

undervisning och det är just dessa digitala verktyg som är fokus i denna uppsats. Intresset för 

att börja skriva om just detta ämne fick jag under de olika verksamhetsförlagda utbildningarna 

(VFU) som jag blivit tilldelad under min lärarutbildning. Under min lärarutbildning med start 

2013 till idag 2016 så kan jag tydligt urskilja en förändring gällande IKT-verktygens 

användning i undervisningen. Där jag under min första VFU år 2013 knappt såg några digitala 

verktyg i undervisningen, tills att två till tre år senare kunna urskilja IKT-verktygen i form av 

surfplattor och smartboards som ett återkommande IKT-verktyg i det dagliga arbetet. Jag 

förstod att IKT-verktygen och dess användning kommer att fortsätta att förändras och 
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synliggöras ännu mer i det framtida klassrummet. IKT-verktygen är därmed viktiga att kunna 

bemästra och ha kunskap om inom läraryrket redan idag och framförallt i min framtida 

yrkesprofession som lärare. I skolan kommer vi alla, både lärare, blivande lärare och alla med 

anknytning till skolans undervisning i framtiden att beröras av IKT-arbetet i undervisningen. 

2. Bakgrund 

21st Century skills är ett begrepp som syftar på en uppsättning färdigheter som anses som 

väsentliga och viktiga att inneha i dagens teknikutvecklande samhälle. Ett samhälle som är 

präglat av teknik som finns nästan överallt i vårt samhälle och som kräver att vi människor till 

viss del kan behärska denna teknik i våra arbeten och i vår vardag (Hylén, 2011, s. 5). Alla 

elever är individer och de lär på olika sätt och i olika sammanhang och det har man som lärare 

ett ansvar att tänka på när man bedriver sin undervisning. Lärare måste hitta den metod som 

passar för varje enskild elev för att få elever att vilja lära och få dem att komma framåt i sin 

kunskapsutveckling. Skollagen (2010:800) slår fast att inom skolväsendet syftar man till att 

elever ska inhämta och utveckla kunskaper. Den ska främja alla elevers utveckling och 

lärande, samt en livslång lust att lära (Skolverket, 2011, s. 1). En del elever lär sig bäst av att 

skriva med penna och papper och ha en traditionell undervisning där läraren står framför 

tavlan och undervisar. Medan det finns andra elever som är i behov av andra metoder för en 

ökad motivation och lusten att lära. Möjligtvis så kan dagens IT samhälle med IKT-verktygen 

som finns inom dagens skolväsende vara ett hjälpmedel till att åstadkomma en ökad 

motivation till uppgifterna och att hjälpa eleverna att komma framåt i sin kunskapsutveckling.  

 

Forskningen inom detta område diskuterar mycket om de nya tekniska hjälpmedlen i 

undervisningen som både kan bidra positivt och negativt till elevernas kunskapsutveckling. 

Skolverket (2015) menar att en av farorna med att använda IKT i undervisningen är om det 

endast blir teknik för teknikens skull. Skolverket (2015) menar att det måste finnas ett tydligt 

syfte och att tekniken tas in i undervisningen på ett naturligt sätt för att det ska bidra till 

elevers kunskapsutveckling och vara en skillnad från vanlig traditionell undervisning. 
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att se hur IKT-verktyg används i grundskolans lägre åldrar och 

vilka positiva och negativa aspekter som finns med användningen av IKT-verktyg i form av 

surfplattor i undervisningen. Studien ska även analysera om det finns vissa individer eller 

grupper av elever som lärare anser kan gynnas eller missgynnas av att ha en surfplatta i sin 

undervisning. 

 Enligt lärares perspektiv, vilka positiva och negativa aspekter finns det med 

användningen av en surfplatta som hjälpmedel i grundskolans undervisning? 

 

 Hur kan vissa individer eller grupper av elever gynnas eller missgynnas av att ha en 

surfplatta som ett hjälpmedel för inlärningen i klassrummet?  

4. Begreppsdefinitioner och teoretiska utgångspunkter 

För att ha en lättare förståelse av begrepp och teoretiska utgångspunkter som kommer att 

användas i uppsatsen så följer det här nedan en närmare definition av dessa. 

I denna studie så kommer både IT och IKT som begrepp att förekomma. IT är nog ett begrepp 

som flest känner till, medan IKT är ett nyare och utvecklat begrepp som jag anser är mer 

inriktat på undervisningen i skolan och därmed kommer att användas mer i denna studie. IT 

står för informationsteknik eller informationsteknologi och som innefattar det mesta inom 

digital teknik som exempelvis, datorer, surfplattor och internet (Diaz, 2012, s. 19).  

Information och–kommunikationstekniken (IKT) sammanfattar däremot IT begreppet men 

syftar mer på kommunikationen som IT möjliggör (et al., 2012, s. 19). Fortsättningsvis så 

syftar inte IKT eller IT på specifikt en hårdvara, mjukvara eller sociala eller digitala medier, 

utan mer på hur man kan integrera dessa resurser med ett pedagogiskt arbetssätt (Diaz, 2012, 

s. 21). 

En artefakt är enligt Säljö (2013, s. 28) de flesta föremålen som en människa har omkring sig 

även beskrivet som ett fysiskt redskap som är tillverkat av människan. En artefakt kan 

exempelvis vara en skruvmejsel, en telefon, en dator eller en surfplatta. Det är datorn och 

surfplattan som kommer att användas för att beskrivas som artefakten i denna studie.      
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4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet så talar Vygotskij om en proximal utvecklingszon som 

är en zon där inlärning av kunskaper sker, en zon som inte ligger alltför långt ifrån barnets 

nivå. För att eleven ska kunna nå detta mål så behöver eleven hjälp av en handledare, 

exempelvis läraren som kan se till att barnet når sitt mål och lär sig (Hwang & Nilsson, 2011, 

s. 67). I skolan så är det lärarens ansvar att lägga upp en undervisning som ligger inom varje 

elevs proximala utvecklingszon, så att eleverna faktiskt har möjlighet att lära sig. Läraren 

måste hitta en balans med uppgifterna som ger lite utmaning så att eleverna kommer framåt 

och når nästa nivå i sitt lärande. Det får heller inte vara för svåra uppgifter så att eleverna ger 

upp för att de inte förstår eller känner att de inte kommer att klara det. Denna handledning för 

barnet handlar om avståndet vad barnet kan klara på egen hand och vad barnet kan 

åstadkomma tillsammans med någon som besitter lite större erfarenhet (Hwang & Nilsson, 

2011, s. 67). 

 

I dagens samhälle där tekniken har börjat ta stor plats i skolans undervisning så kan denna 

handledning från läraren med hjälp av IKT-verktygen se till att uppgifterna ligger inom varje 

elevs proximala utvecklingszon. Datorn eller surfplattan som exempel på användbara IKT-

verktyg kan erbjuda en hjälp att komma framåt i sin kunskapsutveckling. Det gäller de elever 

som behöver andra metoder för inlärning än de traditionella, som exempelvis att läsa en bok 

eller att skriva för hand. IKT-verktyg kan även hjälpa elever som kanske ligger långt fram i 

sin kunskapsutveckling men som behöver lite mer utmaning för att komma ännu längre. De 

kan då exempelvis spela in när de förklarar hur de löser matteuppgifter och spela in ljud när 

de högläser berättelser. Dr kan även använda IKT-verktyg för att visa och förklara för sina 

kamrater hur de löser sina uppgifter och därmed lära av varandra.      
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5. Tidigare forskning  

Nedan följer några relevanta delar ur den tidigare forskningen inom området som berör 

information och kommunikationsteknik (IKT) och dess användning i grundskolans 

undervisning. 

 

Enligt den svenska skolans styrdokument i form av exempelvis läroplaner så vill man öka 

IKT-användningen i skolans undervisning genom att öka elevers digitala kompetens på olika 

sätt (Diaz, 2012, s.78). Skolan arbetar för att utveckla de så kallade 21st century skills som 

innefattar detta århundrandes informationsteknik (IT) och de kunskaper som behövs för att 

kunna leva och verka i dagens och morgondagens samhälle (Hylén, 2011, s. 5). 21st century 

skills innefattar bland annat IT-kunskaper, ett kritiskt tänkande och att vara en duktig 

problemlösare. Det är kunskaper som är bra att kunna för det kommande arbetslivet och som 

skolan vill att eleverna ska träna på att utveckla för att förberedas inför framtiden. I 

Skolverket (2011, s. 8) så står det att skolan har ett ansvar att varje elev efter genomgången 

grundskola ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande. Ett arbete som handlar om att lära sig kunskaper som 

behövs inom 21st century skills är därmed ett sätt att arbeta mot Skolverkets mål. 

 

När man ska implementera ett nytt IKT-verktyg i grundskolans undervisning så är det dock 

flera viktiga faktorer att ha i åtanke för att få det att fungera och för att åstadkomma något 

med att använda det i sin undervisning. Skolverket (2015) talar om vikten att det inte ska bli 

teknik för teknikens skull, utan att det måste finnas ett tydligt syfte med lektionen och att 

tekniken tas in i undervisningen på ett naturligt sätt. För att IKT-verktyget ska vara ett 

hjälpmedel som tillför något extra från vanlig traditionell undervisning så måste läraren 

därmed veta hur IKT-verktyget kan användas med ett pedagogiskt arbetssätt och vad syftet är 

med att använda det i sin undervisning. Diaz (2012, s. 78) menar att för att lärare ska kunna 

hjälpa eleverna med att öka deras IT-kompetens så är det först nödvändigt att arbeta mot att 

höja lärarnas egen lägstanivå inom IT-kunskaper. Detta visar på att om lärare själva inte har 

kunskaper om IKT-verktygen så kommer det att bli svårt att lära ut kunskaperna till sina 

elever. Därmed är lärares utbildning av IKT-verktygen viktigt för att öka IKT-användningen i 

grundskolans undervisning. 
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Enligt Hylén (2011, s. 45) så började flera svenska skolor redan i början av 2000-talet att 

starta upp projekt i olika kommuner där man ville öka IKT-användningen på skolor runt om i 

landet. Detta projekt som kallas 1-1 satsning syftar på att tillgodose alla elever med en dator 

eller en surfplatta. Denna satsning startade dock först i USA i mitten av 1990-talet då man 

skulle förse varje elev med en dator. I utvärderingen av den amerikanska satsningen så visade 

den på ökade effekter av elevers motivation och att eleverna utvecklade sina kunskaper i 

sökandet av information ur olika källor (Hylén, 2011, s. 46). 

 

Utvärderingen som gjordes på detta amerikanska projekt visades dock inte endast vara 

positiva med denna 1-1 satsning då ett flertal utvärderingar inte alls visade på någon 

förändring i elevers prestationer. Därmed visade resultaten från de amerikanska skolorna inte 

på någon skillnad mellan IKT-verktyg i undervisningen från vanlig traditionell undervisning.  

I de amerikanska skolorna där projektet ansågs mer negativt än positivt påpekade de 

nackdelar såsom de höga kostnaderna och alla de tekniska problemen som det medförde 

(Hylén, 2011, s. 46). Hylén (2011, s. 47) menar att dessa skilda uppfattningar om det är 

positivt eller negativt med 1-1 satsningar beror på vad som är målet med själva IKT-

användningen. När det handlar om traditionella kunskapsmätningar med summativa prov 

(exempelvis kunskapsprov, betyg) av sådant som har lärts ut under lång tid, så visar inte IKT-

verktyg på någon större skillnad. När det däremot handlar om mätning av nya kunskaper eller 

av nya kreativa förmågor så har datorn visat sig vara mer effektiv och visat på mer positiva 

förändringar (Hylén, 2011, s. 47). De nya kreativa förmågorna kan kopplas till 21st century 

skills som eleverna får möjlighet att lära sig och utveckla i samband med en kontinuerlig IKT-

användning i undervisningen. 

Det som är viktigt att ha i åtanke när man förser eleverna med en egen dator eller surfplatta är 

att den faktiskt används till skolarbetet och att eleverna inte fastnar i något program eller app 

under lektionstid som inte är skolrelaterat. Lantz-Andersson och Säljö (2014, s. 114) menar 

att lärare även ser en distraktion i elevernas arbete då man som lärare inte hela tiden kan veta 

vad eleverna arbetar med på sin dator eller surfplatta. Lantz- Andersson och Säljö (2014, s. 

114) förklarar att datorn eller surfplattan följer oss användare i så många situationer där den 

används till många dagliga aktiviteter, vilket gör att relationen till datorn kommer att behöva 

förstås som något annat än det vi använder den till i vår vardag. Detta är viktigt då många 

elever i hemmen idag använder datorn eller surfplattan i ett mer underhållande syfte och inte i 

lika stor utsträckning till skolrelaterade syften. 
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5.1 Applikationer i undervisningen 

I en artikel av Ingram, Williamson-Leadley- & Pratt (2015) så analyserar de hur surfplattor 

används inom matematikundervisningen för grundskolan. Där förklarar de vikten av att 

professionella lärare måste veta vilka appar de kan använda sig av på surfplattan och vilken 

pedagogisk metod som de apparna passar bäst för (Ingram, et al., 2015). Surfplattorna i 

dagens samhälle har en mängd olika appar både de som kostar och de som är kostnadsfria 

men frågan är då hur man som lärare ska kunna veta vilka av alla dessa appar som man ska 

använda sig av. Larkin (2013) beskriver vikten av att apparna som ska användas inom skolan 

ska bidra till en utveckling av elevernas lärande och att apparna då ska vara sammankopplade 

med målet med själva undervisningen. I skollagen 1 kap, 5 § (Riksdagen.se, 2016) så står det 

att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. När det gäller appar 

som skolan ska använda sig av inom undervisningen så kan man ifrågasätta om dessa vilar på 

vetenskaplig grund och vem som har ansvaret att granska att det stämmer. Larkin (2014) 

menar att det oftast är lärarens eget ansvar att undersöka om appen är värd och går att använda 

i sin undervisning men att detta kan bli bristfälligt då lärarna redan idag har tidsbrist att hinna 

med alla sina arbetsuppgifter. Tidsbristen att hitta och välja ut appar kan därmed vara en 

anledning till att lärarna använder sig mindre av IKT-verktyg i sin undervisning.   

Goos et al., (2010) nämner tre utmaningar som ofta uppkommer vid användningen av IKT-

verktyg i undervisningen, dessa benämns som institutionella sammanhang inriktat på 

tillräckligheten av resurser i from av surfplattor, det andra är, lärarnas egna personligheter och 

det tredje är, lärares professionella utveckling. Tillräckligheten av resurser kan exempelvis 

vara en skola som arbetar för att få en 1-1 satsning, vilket betyder en surfplatta eller dator per 

elev. Problematiken med detta är om skolan inte har tillräckligt med resurser ännu för att 

tillgodose alla sina elever med en surfplatta mer elev. Ingram et al., (2015) menar att lärarnas 

erfarenheter och självsäkerhet när det gäller användningen av apparna har en stor inverkan på 

hur mycket lärarna kommer att implementera surfplattan i sin undervisning. Detta gäller 

specifikt vid implementeringen av en nya app då det är helt nytt område och då det för vissa 

lärare uppkommer en viss osäkerhet i hur detta fungerar och dess syfte med lektionen. Lärares 

kunskaper om tekniska artefakter och hur man ska implementera dessa i sin undervisning har 

stor betydelse för syftet och resultatet med surfplattans användning i undervisningen. Detta är 

av stor vikt då lärare som inte känner sig bekväma eller som inte har tillräckligt med 

kunskaper om surfplattans användning i sin undervisning, inte kommer använda sig av den i 

samma utsträckning, då de inte ser något syfte med att ha den i sin undervisning.      
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5.2 - Elever i behov av särskilt stöd 

Alla klassrum är olika, barn och elever har olika behov som kräver olika anpassningar och 

olika metoder för att lära sig på bästa sätt. I läroplanen (2011, s. 8) står det att hänsyn ska tas 

till elevernas olika förutsättningar och behov. Detta är något att ha i åtanke när man ska 

implementera ett nytt tekniskt verktyg i sin undervisning. Är ett tekniskt verktyg såsom datorn 

eller surfplattan ett hjälpmedel för vissa elever eller kan det i vissa fall stjälpa mer än hjälpa? 

Hoel (2001, s. 226) menar att forskning visar att en dator som hjälpmedel vid skrivande i flera 

fall kan gynna elever med läs- och skrivsvårigheter och elever med funktionshinder såsom 

motoriska problem. Då många av dessa elever har problem med just den motoriska delen av 

skrivandet så ger datorn dessa en möjlighet att lägga mer fokus på textens innehåll och 

struktur. Istället för att eleverna ska fastna i skrivandet på grund av problem med textens 

estetiska drag. Hoel (2001, s. 226) menar att detta medför att den kognitiva överbelastningen 

hos eleverna minskar och kan hjälpa eleverna som har fastnat i sitt skrivande att komma 

vidare med sin text. Surfplattan kan därmed ses som ett hjälpmedel som kan lägga lektionen 

inom varje elevs proximala utvecklingszon och därmed lättare se till att eleverna inhämtar de 

kunskaper de behöver. 

Det finns idag ett flertal program både på datorn och som appar i surfplattan som kan vara 

som ett stöd eller ett hjälpmedel för elever i deras kunskapsutveckling. Förutom det ovan 

nämnda så har det på senare tid blivit populärt med röststyrda datorprogram eller så kallade 

mikrofonfunktioner där elever kan läsa in sin text eller få sin text uppläst (Hoel, 2001, s. 220). 

Denna funktion gör det idag möjligt för elever att höra alla bokstäver bli ljudade när de 

skriver sina texter. Detta kan vara ett stöd för de elever som ännu inte har lärt sig alla 

bokstäver i alfabetet eller som har svårigheter att höra skillnad på vissa av dem. De elever 

som även har svårt med koncentrationen i klassrummet kan arbeta på surfplattan med hörlurar 

för att skärma av onödiga ljud och störmoment.  

 

Det finns idag flera olika digitala hjälpmedel som kan vara ett stöd för många elever. Det är 

dock viktigt att ha i åtanke att för att ett digitalt hjälpmedel ska fungera i undervisningen så 

måste lärarna veta hur de ska använda sig av det för att det ska vara till någon hjälp. Hoel 

(2001, s. 226) nämner att det är viktigt att utveckla undervisningsmetoder som kan hitta 

fördelar med de tekniska hjälpmedlen och som kan hjälpa lärare att nå alla sina elever, även 

de med särskilda behov. De finns dock de elever som har svårigheter med det motoriska och 

med sin handstil och som då ofta får chansen att skriva på datorn istället för att strunta i 
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uppgiften eller ge upp för tidigt när de tycker att det blir för svårt. Problematiken som Hoel 

(2001, s. 226) då menar kan uppstå med dessa elever är att det eventuellt tar längre tid innan 

de lär sig att skriva med sin egen handstil då de innan hellre har valt ”den lättare vägen”, att 

skriva på datorn eller surfplattan. Hoel (2001, s. 226) påpekar dock vikten av att det måste 

finnas en balans mellan att skriva på datorn och för hand, då eleverna måste få ges möjlighet 

och tid till att träna och öva på handskriften och att skolan har ett ansvar att se till att eleverna 

lär sig detta.  

 

Datorn och surfplattan kan därmed ses som ett hjälpmedel men de kan även ha sina 

begränsningar. Datorn och surfplattan kan vara ett hjälpmedel i en del av skrivandet men när 

det kommer till själva innehållet i texten och dess struktur så finns inte den hjälpen genom 

IKT-verktyget. Hoel (2001, s. 227) menar att tekniken varken kan tänka eller skapa, den kan 

inte ge texten mer innehåll eller den röda tråden, utan det är något eleverna själva måste bidra 

med. En ytterligare begränsning är de tekniska problemen som kan uppstå som kan vara 

tidskrävande, ta tid från själva lektionen och därmed skapa problem i undervisningen.   
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6. Metodval 

Jag har valt att i denna studie använda mig av metoden intervjuer i form av kvalitativa 

forskningsintervjuer. I valet av metod inför mitt arbete så stod jag och vägde mellan för och 

nackdelar med att ha enkäter och intervjuer. Jag valde i slutändan att fokusera på intervjuer 

som enligt Bell (2006, s. 158) är bra då denna metod till skillnad från enkäter ger möjlighet att 

ställa följdfrågor till den intervjuade som kan bidra till mer utvecklade och fördjupade svar. 

Bell (2006, s. 158) nämner dock som en nackdel att intervjuer kan ta lång tid att genomföra. 

Jag har haft detta i åtanke när jag valde vilken form av intervjuer som jag ville fokusera på, 

nämligen semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är enligt Bryman (2011, 

s. 206) mer planerade med färdiga frågeformulär som är mer allmänna men ändå berör de 

områden som intervjuaren vill ha svar på och som tidigare nämnts även gör det möjligt att 

ställa uppföljningsfrågor. Enligt Bell (2006, s. 160) så gör denna intervjuform det lättare och 

smidigare att sammanfatta och analysera innehållet från intervjuerna. I denna intervjuform har 

intervjupersonen en stor frihet att utforma svaren på eget sätt och den som intervjuar följer en 

viss intervjumall. Frågorna behöver dock inte tas i den ordningen och extra följdfrågor kan 

tillkomma för att knyta an till något intervjupersonen har sagt (Bryman, 2011, s. 415). 

 

6.1 Urval 

Jag valde att göra intervju med sammanlagt sex stycken grundskollärare. Två av lärarna 

arbetar som IKT-pedagoger/lärare på sin grundskola och de andra två arbetar som 

grundskollärare F-3. Jag valde även två stycken lärare som arbetar som specialpedagoger på 

två olika skolor. Jag valde främst specialpedagogerna som deltagare till studien för att belysa 

min andra frågeställning som är inriktad på elever i behov av särskilt stöd. Jag valde att 

fokusera mina intervjuer på två olika skolor men inom samma kommun. Denna kommun är 

Sigtuna kommun som jag har praktiserat inom under min VFU och som jag vet arbetar 

mycket med att införa IKT-verktyg i form av exempelvis surfplattor i grundskolans 

undervisning. Det var av intresse för mig att utforska denna kommun då jag hört och sett att 

skolorna inom kommunen har kommit olika långt i införandet av surfplattorna och 

användningen av dem i lärarnas undervisning. Det är intressant att analysera och se skillnader 

och likheter i skolornas IKT-arbete. 
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Sigtuna kommun arbetar med ett projekt som kallas för Sigtunaboxen, vilket är en långsiktig 

satsning för att nå högre måluppfyllelse för alla elever i Sigtuna kommun och kunskaper för 

framtiden (Sigtuna.se, 2016). Sigtunaboxen innehåller tre delar, bedömning för lärande 

(BFL), informations- och kommunikationsteknik (IKT) och språkutvecklande arbetssätt 

(SUA) (et al.). Fokus ligger på att utveckla lärarnas kompetens för att bättre kunna hjälpa 

elever i deras kunskapsutveckling (Sigtuna.se, 2016). Min studie är inriktad på en av 

punkterna ur Sigtunaboxen nämligen IKT-arbetet och det är endast den som kommer att 

beröras i denna studie. Enligt Sigtuna kommuns hemsida (Sigtuna.se, 2016) så är IKT 

nödvändigt för att uppfylla målen i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 och de anser att IKT är ett verktyg för att producera och synliggöra 

kunskaper för lärandet i klassrummet.     

 

6.2 Genomförande av intervju  

Inför intervjuerna så började jag med att kontakta olika skolor då jag redan från början visste 

att jag ville fokusera på att intervjua både lärare/IKT ansvariga på skolorna då de har en tydlig 

bild av IKT-arbetet på just den skolan. Sedan ville jag även intervjua lärare för grundskolan 

F-3 om hur deras arbete går till och för att belysa min andra frågeställning så ville jag 

intervjua specialpedagoger på skolorna.  

 

Vid valet av intervjufrågor så startade jag med inledande frågor för att snabbt få en bild av 

personen och för att börja med lite lättare frågor som sedan kunde leda in på djupare, 

uppföljningsfrågor (se bilaga 11.2). Bryman (2011, s. 423) nämner direkta och indirekta 

frågor där direkta frågor är dessa som man helst ska vänta med tills i slutet av intervjun medan 

de indirekta frågorna är mer för att få fram personens egna åsikter i frågan. Direkta frågor som 

jag använde mig av i slutet av intervjun var mer inriktade på vad de själva tyckte behövde 

förbättras för att utveckla IKT-användningen i grundskolan och de indirekta var mer inriktade 

på hur de arbetar med IKT på skolan och hur de själva ansåg att det hittills har gått. Det är 

även viktigt under en intervju att tänka på själva lyssnandet, att visa att man är intresserad och 

att ge intervjudeltagaren tid att besvara frågan. Detta nämner Bryman (2011, s. 423) är viktigt 

då den som intervjuar får chans att på ett sätt vara aktiv men ändå inte för påträngande. 

 

Alla intervjuer valde jag i samråd med deltagarna att spela in för att lättare kunna gå tillbaka 

och lyssna på det insamlade materialet. Detta är bra då det är lätt att kunna missa något viktigt 
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om man bara skriver ner det som sägs i samband med intervjun. Vid dessa intervjuer använde 

jag mig av båda metoderna, att skriva ner och att spela in intervjun för att vara helt säkert på 

att allt spelades in och fanns med i analysen av intervjun. Detta inspelade av intervjun belyser 

även Bryman (2011, s. 420) som ett viktigt tillvägagångssätt i samband med en intervju för att 

få en så detaljerad analys som möjligt och för att kunna fånga upp intervjupersonernas egna 

ordval på bästa sätt. Intervjuerna tog ca 30-45 min och efter intervjuerna transkriberades dem 

för att sedan analyseras och för att få ut ett resultat och en slutsats med allt insamlat material.            

 

6.3 Forskningsetiska principer 

För att göra en studie som denna som innefattar kvalitativa intervjuer så måste man följa de 

forskningsetiska principerna som finns. Dessa principer uttagna av Vetenskapsrådet (2002, s. 

6) är som riktlinjer och normer mellan de som forskar och undersökningsdeltagarna för att 

veta vilka rättigheter och skyldigheter som parterna har i samband med deltagande i studien. 

Det grundläggande individskyddskravet som finns är konkretiserade i fyra allmänna krav, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). 

 

Informationskravet är den första principen som innebär att forskaren är skyldig att meddela 

undersökningsdeltagarna vad studien kommer att handla om och vad deras roll som deltagare 

i studien kommer att innebära (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Forskaren är skyldig att 

informera deltagarna om att studien är frivillig och att de kan avsluta deltagandet när som de 

önskar. Detta gjorde jag både som en muntlig och en skriftlig information i samband med 

mina intervjuer. Samtyckeskravet som är den andra principen av Vetenskapsrådet (2002, s. 9) 

innebär att forskaren är skyldig till att få ett samtycke av alla undersökningsdeltagarna om 

deltagande i studien. Inför mina intervjuer så hade jag förberett en skriftlig 

medgivandeblankett som alla deltagare i studien fick skriva under och lämna in till mig inför 

intervjun (se bilaga 11.1). Medgivandeblanketten innehöll även ett godkännande för 

inspelning av intervjun i samtycke med deltagaren, vilket jag även frågade innan intervjun. 

Den tredje principen kallas konfidentialitetskravet och innebär att personer som deltar i 

studien skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett 

sådant ställe att inga obehöriga kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Inför mina 

intervjuer informerade jag deltagarna i medgivandeblanketten om deras möjlighet att vara 

anonyma i studien och då de flesta önskade detta så valde jag att inte nämna några riktiga 
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namn på personerna eller skolorna inom studien. Den fjärde och sista principen kallas 

nyttjandekravet och innebär att alla insamlade uppgifter från intervjuerna endast får användas 

till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Allt insamlat material ifrån mina 

intervjuer kommer därmed endast att användas i syfte för studier inom den resterande delen 

av min lärarutbildning och kommer sedan att kasseras.   

 

6.4 Reliabilitet och validitet 

Vid valet av metod för insamling av material till studien så är det viktigt att tänka på 

reliabiliteten och validiteten av informationen som man får fram. Reliabiliteten och validiteten 

belyser Bell (2006, s. 117) som ett mått på att metoden kan ge samma resultat vid olika 

tillfällen under liknande omständigheter. Inför mina intervjuer så hade alla deltagare blivit 

delgivna samma korta information angående studien för att påverka deras svar i så liten mån 

som möjligt. Bell (2006, s. 118) menar att när det handlar om ett kortare projekt som inte 

direkt handlar om att mäta eller testa något som i exempelvis kvantitativa studier så är det 

sällan nödvändigt att fördjupa sig i frågor rörande validiteten. Därmed är det svårare att 

fördjupa sig inom validiteten i denna studie som involverar kvalitativa intervjuer. Trost (2010, 

s. 132) menar dock att för att öka validiteten så gäller det att intervjuaren ska vara 

uppmärksam inte bara på tonfall, utan även ansiktsskiftningar och kroppsrörelser när den 

deltagande ska besvarar frågorna. Förberedelserna inför mina intervjuer blev en pilotstudie 

där jag testintervjuade två lärarstudenter inför mina intervjuer. Anledningen till att genomföra 

en pilotstudie var att se vad som fungerade bra med frågorna och själva intervjun, för att se 

om eventuella förbättringar kunde göras gällande frågornas utformning eller turordning. 

Resultatet som framkom utifrån pilotstudien och som förbättrades inför intervjun var bland 

annat att omformulera några ja/nej frågor till öppna frågor för att bidra till bättre och mer 

givande svar som hade en tydligare koppling till frågornas syfte. Detta påpekar Bell (2006, s. 

118) som en metod som kan ge en fingervisning om hur tillförlitliga och giltiga ens frågor och 

formuleringar är.     

Jag är medveten om att denna studie inte kan ge en helhetsbild av hur surfplattan används och 

har för inverkan på grundskolans undervisning. Studien kan inte ge en helhetsbild då den 

endast grundar sig på ett fåtal intervjuer men på grund av tidsbrist då studien endast bestod av 

15 högskolepoäng (HP) så valde jag att begränsa antalet intervjuer för att hinna få klart allting 

inom den begränsade tidsramen.   



 14  
 

7. Resultat och analys 

Utifrån insamlad data ifrån mina lärarintervjuer så kan man se flera samband och även 

olikheter i analysen kring mina frågeställningar och om hur IKT-verktygen används och har 

för påverkan i grundskolans undervisning. Denna analys bygger på lärarnas egna tankar och 

idéer utifrån deras erfarenheter inom läraryrket. Dessa sex lärare kommer ifrån två olika 

skolor, vilka i texten benämns som skola X och Y. Alla lärare inom studien har olika 

erfarenheter av IKT-verktyg och olika år av yrkeserfarenhet inom läraryrket. I tabellen nedan 

visas en översikt över de olika deltagarna i studien (Tabell 1). I denna studie så önskade de 

flesta av deltagarna att vara anonyma och därmed bestämde jag att byta ut alla namnen på 

deltagarna för att göra det rättvist för alla. 

Tabell 1. Översikt över de deltagande lärarna i studien.   

 

7.1 Lärarnas användning av IKT-verktyg i undervisning 

IKT-arbetet är enligt de deltagande lärarna ett sätt att synliggöra lärandet genom deras arbete 

med Sigtunaboxen i kommunen och för att arbeta med 21st century skills. Vilket tidigare 

nämnts så innebär ett arbete med 21st century skills att arbeta mot att lära sig morgondagens 

teknik redan nu. Hur läraren och IKT-pedagogen Peter arbetar med detta i årskurs 4-6 är 

exempelvis genom att arbeta med programmering och film. Specialpedagogen Ida berättar att 

hon med årkurserna F-3 arbetar mycket med läsinlärning och intränande av skriv- och 

läsverktyg. Eleverna i årskurs 4-6 lär sig skrivarverktyg som exempelvis talsyntes, Spell 

Right, Stava Rex och Gustavas ordbok. Ida fortsätter med att berätta att hon har 

intensivläsning med eleverna i årskurs 1 och med dessa elever arbetar hon under en 

tremånadersperiod och då använder hon surfplattan som ett inslag.  

Namn Skola Lärare inom År i yrket 

Anton Y klasslärare 4-6 & IKT-pedagog ca 9 år 

Ida X specialpedagog 14 år 

Susanne X grundskollärare F-3 1 år  

Anna Y Specialpedagog 12 år 

Peter X hem & konsumentkunskap & IT-pedagog 10 år  

Emma X F-1 lärare & fritidspedagog ca 20 år 
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Hon anser att surfplattan som ett inslag i undervisningen är ett sätt att variera läsinlärningen 

för eleverna och att det är oerhört motiverande för eleverna att arbeta med de pedagogiska 

programmen. Ida menar därmed att vid vissa tillfällen så kan surfplattan bidra till en ökad 

motivation för eleverna. Detta gäller exempelvis vid tillfällen när eleverna har svårt att 

koncentrera sig och då de får möjlighet att använda hörlurar vid arbetet med surfplattan. Det 

kan även vara elever som har svårt att skriva för hand och som då får använda surfplattan som 

ett skrivverktyg.  

Lärarna Susanne och Emma påpekar att deras användning av surfplattan kan beskrivas i två 

olika syften. Det första syftet är för sin egen dokumentation av eleverna men även i de fall där 

de använder surfplattan som ett verktyg för att få tag på information och inhämta 

lektionsmaterial. Det andra syftet är arbetet med IKT-verktyg med eleverna, då de bland annat 

använder apparna Skolplus och Skolstil för att skriva på surfplattan och även appen som 

kallas Imovie som syftar till att stärka elevernas berättelse. Specialpedagogen Anna använder 

mestadels surfplattan för sin egen dokumentation och för att inhämta idéer till 

lektionsmaterial.   

Peter som är IKT-pedagog på skola X anser att arbetet med IKT-verktyg i åldrarna F-3 ännu 

inte har nått dit de önskar idag. Skolan arbetar efter en IT-plan, vilket kan beskrivas som en 

riktlinje som är en förutsättning för att IKT-arbetet ska fungera på skolan. Hansson, 

Nordlander och Skogh (2011, s. 212) styrker att en IT-plan är väsentligt att ha när en ny 

artefakt ska implementeras inom skolan för att den ska kunna realiseras och få någon nytta i 

undervisningen. Peter förklarar det genom att säga att:   

”I dagsläget så har IKT-arbetet inte helt följt IT-planen på vår skola X och därmed så har vi 

inte riktigt nått dit vi ska ännu. Detta kan bland annat vara på grund av lärares okunskap om 

IKT-verktygen som därmed bidrar till en mindre användning.[…]Lärare som är osäkra på hur 

de ska använda IKT-verktygen kan ofta hellre välja en metod som de är mer bekväma med 

och där de ser ett tydligare syfte med lektionen.” (Peter, lärare & IKT-pedagog)  

En ytterligare anledning som nämns av Peter till att IT-planen inte har kunnat följas helt, är att 

skolans 1-1 satsning ännu inte har nått målet med att varje elev ska ha varsin surfplatta. Detta 

resulterar i att surfplattorna inte kan användas i lika stor mån i undervisningen som lärarna 

kanske hade önskat. 

  



 16  
 

I dagens grundskola så finns det vissa krav eller bestämmelser som kommuner eller de 

styrande över skolan har på sina lärare vad gäller användning av IKT-verktyg i 

undervisningen. I exempelvis Sigtuna kommun där deltagarna i denna studie arbetar, så har de 

vissa bestämmelser som innefattar att lärare i viss mån måste använda sig av IKT-verktyg i 

sin undervisning. Anton som är lärare och IKT-pedagog på skola Y beskriver det på så sätt 

att: 

”Det finns vissa bestämmelser i kommunen där de centralt har gått in med att säga att för att 

kunna påverka sin lön så måste man använda tekniken i sin undervisning. Det gör att de 

lärare som inte vill använda sig av det på ett sätt blir tvungna till det. Sammanfattat, vill du 

röra dig någonstans som innefattar din lön så måste man använda sig av tekniken.” (Anton, 

lärare & IKT-pedagog) 

Anton förklarade även att kommunen arbetar efter en trestegsmatris som man ska arbeta efter 

om man vill klättar i lönetrappan enligt de centrala bestämmelserna från kommunen. Denna 

trestegsmatris är:  

1. Att prova på tekniken 

2. Att använda sig av den ofta 

3. Att använda den naturligt        

IKT-användningen på denna skola är relativt hög där det enligt Anton är ca 80- 85 % av 

lärarna som använder sig av IKT-verktyg. Sen varierar det mellan lärarna hur mycket de 

använder sig utav dem och exempel på anledningar till lärarnas ökade eller minskade IKT-

användning kommer att diskuteras mer senare i studien.  

Sammanfattningsvis, så kan man urskilja två olika syften med IKT-användningen för 

undervisningen, en som syftar på IKT-arbetet med eleverna. Det andra, IKT-arbetet i syfte för 

läraren att inhämta idéer till lektionsplaneringar och för dokumentation av sina elever.  
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7.2 Anledningar till ökad eller minskad IKT-användning 

Enligt Antons erfarenheter inom läraryrket så kan en ökad eller minskad IKT-användning 

bland annat bero på teknikproblem, såsom oladdade surfplattor, nätverks- och 

uppkopplingsproblem. Anton förklarar det på sätt att:  

”Om man tänker sig att en lärare som föredrar att arbeta mer traditionellt och använda sig 

av så lite IKT-verktyg som möjligt i sin undervisning men tillslut ändå väljer att försöka 

använda sig av det. Om det då vid ett flertal tillfällen uppstår teknikstrul, såsom oladdade 

surfplattor eller nätverksfel så minskar chansen ännu mer att denna lärare ska vilja anamma 

dessa IKT-verktyg i sin undervisning.” (Anton, lärare och IKT-pedagog) 

Det är detta scenario med teknikproblem som Anton menar är ett kontinuerligt problem som 

uppstår för flertalet lärare som ska använda IKT-verktyg i sin undervisning. Även lärarna 

Emma och Susanne anser att teknikproblemen är en stor anledning till att surfplattan inte 

används i lika stor uträckning på skolan som det egentligen är tänkt. 

”På denna skola Y så är det ca 80-90 procent av lärarna som vill använda sig av tekniken i 

sin undervisning men det är oftast den tekniska biten som krånglar. Att som lärare vilja 

använda sig av tekniken är en sak, men att tekniken ska fungera är en annan. Det ska fungera 

med uppkopplingar och allt det praktiska runtomkring.” (Emma, lärare) 

 

Emma förklarar att alla dessa tekniska problem skapar ett extra arbete för lärarna och på 

grund av det så väljer en del lärare att använda sig mindre av tekniken i sin undervisning.      

Anton nämner även en annan påverkansfaktor nämligen hur god infrastrukturen är på skolan 

dvs. om skolan har tillräckligt med surfplattor som påverkar hur mycket man kan undervisa 

med en viss metod eller inte. Det har även betydelse för hur mycket lärarna kan lägga tid på 

att utveckla sina lektioner och sina kunskaper om IKT-verktygen i sin undervisning. Läraren 

och IKT-pedagogen Peter menar att IT infrastrukturen även innefattar att man som lärare 

behöver erbjuda eleverna ett sätt att arbeta med surfplattan som inte ger så mycket utrymme 

till annat. 

”En surfplatta kan vara otroligt effektiv men den kan även vara otroligt ineffektiv om 

eleverna får för sig att använda den till annat än skolarbete, det kan då istället bli ett 

störmoment.” (Peter, lärare & IKT-pedagog) 
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Läraren Emma samtycker med detta då hon berättar att surfplattan både kan vara på gott och 

ont då användningen av den också kan bli formal för konflikter mellan lärare och elever. 

 

”Arbetet med surfplattan kan också skapa en konflikt om eleven använder den till andra saker 

än vad det är tänkt.” (Emma, lärare) 

 

Även Peter instämmer med att surfplattan kan bli ett störmoment och lärare kan inte alltid 

övervaka allt som sker på surfplattorna, men att läraren kan lösa det genom att förklara tidigt 

för eleverna hur man ska arbeta och också se till att bara skolrelaterade appar finns 

tillgängliga på surfplattan.   

 

Det är inte alla lärare från denna studie som ser en fördel med att använda IKT-verktyg i sin 

undervisning. Anna som är specialpedagog berättar att hon har arbetat som lärare i flera år 

men endast på denna skola i ca två års tid och att det är först nu på denna skola som hon fått 

tillgång till alla dessa IKT-verktyg. Anna menar att det är mycket att komma ikapp med och 

lära sig, därmed bidrar hennes okunskap och osäkerhet med att använda surfplattan eller andra 

IKT-verktyg i undervisningen till en mindre användning. Anna berättar dock att den hjälp och 

stöttning hon får av IKT-pedagogen på skolan betyder mycket för att få henne att vara mer 

positiv och vilja försöka att använda sig mer av surfplattan i klassrummet. Hon nämner att 

skolans IKT-pedagog är förstående med att alla kollegorna har kommit olika långt i IKT-

arbetet men att han ändå finns där för att ge tips på vilka program de kan använda. Hon menar 

dock på att hon behöver avsätta mer tid åt att lära sig surfplattans användning i klassrummet 

för att vilja arbeta mer kontinuerligt med den i sin undervisning.  

 

”Det är viktigt att veta vilken funktion den fyller och för vilken elev då alla elever är olika.” 

(Anna, specialpedagog) 

 

Även läraren Susanne samtycker till att en av anledningarna till att hon och flera andra lärare 

ännu inte har använt sig så mycket av surfplattan i sin undervisning är för att de inte har sett 

nyttan med att använda den. De har ännu inte sett ett tydligt syfte och en win-win situation 

med att lägga tid på att införa surfplattan i sin undervisning. 
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Specialpedagogen Ida menar att lärare behöver få ta del av forskningen på området för att få 

ett tydligare syfte och en motivation till varför de ska använda sig mer av IKT-verktygen, vad 

det ger för nytta och fördel osv. Hon beskriver ett exempel på att detta genom följande:   

 

”Jag tror också att det är viktigt att lärare får ta del av vad forskningen säger om surfplattor 

i skolan. Vad effekten är på hjärnan av att använda skrivandet med penna, kontra att klicka 

på tangenter och hur lärarna själva ska förhålla sig till detta.” (Ida, specialpedagog)      

  

7.3 - 1-1 satsningen på skolorna 

I Sigtuna kommun så pågår en 1-1 satsning med antingen surfplattor eller datorer för att öka 

IKT-användningen på skolorna. På skola Y i denna studie så har man i nuläget lyckats få fram 

en surfplatta eller en dator per elev från och med årskurs 1. Skola X arbetar utifrån sin IT-plan 

för att så småningom nå dit och skolan har numera en 1-1 satsning från och med årskurs 2. 

Anton nämnde tidigare hur viktig infrastrukturen och därmed tillgängligheten på surfplattorna 

är för att kunna tillgodogöra sig tekniken i undervisningen på bästa sätt. Han menar på att i de 

klassrum där eleverna behöver dela på en surfplatta så kanske inte eleverna kan tillgodogöra 

sig samma kunskaper om IKT-verktyget som de elever som har varsin. Lärare som önskar 

använda sig av surfplattan i sin undervisning kan då heller inte göra det i samma utsträckning 

när resurserna med en surfplatta per elev inte finns tillgänglig.     

Peter som är lärare och IKT-pedagogen på skola Y nämner att de arbetar för en 1-1 satsning 

men att de ännu inte har nått dit. I årskurs 1 på den skolan så har eleverna surfplattor där det 

är två-tre elever per surfplatta och i årskurs 2-3 så har alla elever varsin surfplatta. 

Fortsättningsvis så har årskurs 4-5 varsin dator och årskurs 6 har en varsin surfplatta. Peter 

nämner att det är meningen att alla elever ska arbeta med varsin surfplatta men på grund av 

olika leasingavtal från kommunen så har inte denna skola fått leasingkontrakt för surfplattor 

med en 1-1 satsning ännu. Peter nämner att tanken från kommunen är att man under en 

treårsperiod ska göra alla skolor till en 1-1 skola och därmed öka IKT-användningen i 

kommunens skolor. Därmed har 1-1 satsningen inte slagit igenom ännu på all skolor inom 

kommunen.   

Specialpedagogen Ida tillägger att på de skolor där det inte finns en 1-1 satsning ännu och då 

elever då måste dela på en surfplatta eller dator så krävs det att det finns en tydlig struktur och 

schema på hanteringen av surfplattan. 
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”Det är alltså väldigt mycket struktur kring hanterandet av surfplattorna för att det inte ska 

bli negativt.” (Ida, specialpedagog) 

Även läraren Susanne menar att det blir svårare för lärare att planera och utforma lektioner 

med surfplattan som ett hjälpmedel och att få alla elever att lära sig att hantera den när den 

inte alltid finns tillgänglig för varje elev i klassrummet.  

 

7.4  Valet av applikationer i undervisningen 

Under flera av lärarnas intervjuer så fanns det en återkommande tanke kring vilka av alla 

appar och program som går att använda i sin undervisning och vem som egentligen har 

ansvaret att granska om dessa lektionsplaneringar bygger på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. I skollagen 1 kap, 5 § (Riksdagen.se, 2016) står det att skolan ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Då kan man fråga sig om alla dessa appar som 

finns på surfplattorna bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Anton som även 

är IKT-pedagog på en av skolorna beskrev det som att det är lärarens eget ansvar att hitta 

appar som är väl anpassade för sin undervisning och sina elever. Hans arbete på skolan 

förutom att vara lärare och IKT-pedagog innefattar även att besvara eventuella frågor från 

kollegor angående val av appar i sin undervisning. Han var dock noga att poängtera att om 

han skulle hjälpa till att välja ut passande appar till en kollegas undervisning så ville han ha ett 

klart syfte från läraren med lektionen för att hjälpen skulle bidra med något positivt. 

 

”Jag litar på att lärare i sin yrkesprofession är så professionella att de kan hitta och använda 

sig av passande appar i sin undervisning.” (Anton, lärare & IKT-pedagog) 

Susanne som arbetar som grundskollärare i årskurs F-3 är en av de lärare som uttrycker en 

viss osäkerhet kring vilka appar som är godkända att använda sig av i sin undervisning. I 

nuläget använder hon mest de appar som skolan har valt att köpa in såsom NE apparna, 

Bokstavslandet osv. då de har fått många positiva rekommendationer från andra lärare och 

skolor. Hon menar dock att om kommuner eller skolledare vill att lärarna ska använda sig av 

mer IKT-verktyg som på denna skola så skulle det vara bra om det fanns någon som arbetar 

med att först titta ut ett antal appar inom de olika ämnena som är bra att använda och som 

bygger på vetenskaplig grund. Hon menar att lärarna idag tar ett stort ansvar och lägger tid på 

att gå igenom sina planeringar och välja ut de appar de vill använda sig av men känner ändå 
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att de inte vet till hundra procent om detta material vilar på en vetenskaplig grund. Hon 

känner även att detta är tidskrävande för lärarna som redan nu känner att tiden inte riktigt 

räcker till. 

”Utvecklingsmöjligheterna för att göra IKT-verktygen mer attraktiva för lärare enligt mig är 

att det ska finnas färdiga utvalda appar för de olika ämnena, appar som är beprövade och 

som vilar på en vetenskaplig grund.” (Susanne, lärare)     

 

7.5 Elever i behov av särskilt stöd och IKT-verktyg 

För att belysa min andra frågeställning så har jag ställt frågor under alla intervjuer som är 

inriktade på hur elever eller grupper av elever kan gynnas eller missgynnas av att ha en 

surfplatta i sin undervisning. Jag valde att intervjua två specialpedagoger inom detta område 

då dessa personer arbetar specifikt med elever i behov av särskilt stöd. Jag ansåg dock att det 

var bra att ställa dessa frågor till alla lärarna under allas intervjuer då de alla kan ha olika 

erfarenheter av detta under sin yrkestid. 

 

Alla barn och elever lär sig på olika sätt och det är lärarens uppgift att se till att hitta bra 

undervisningsmetoder som passar varje enskild individ för att få sina elever att komma vidare 

i sin kunskapsutveckling. Den svenska skolan arbetar för en likvärdig utbildning för alla och 

ett arbete mot det beskriver Skolverket (2011, s. 3) som att skolan har ett särskilt ansvar för de 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla. Man som lärare måste därmed hitta och använda 

sig av olika metoder för att få alla sina elever att lära sig och vilja lära sig mer. Anton nämner 

att IKT-verktygen fungerar som ett stöd för de elever som behöver mer hjälp men även för de 

elever som har kommit långt i sin kunskapsutveckling men som behöver ett hjälpmedel för att 

ta sig till nästa nivå i sitt lärande. Anton menar på att dessa elever kan få hjälp att ta sig till 

nästa nivå genom exempelvis inspelningar av hur de löser matteuppgifter och laborationer. De 

eleverna kan då få träna på att förklara hur de löser sina uppgifter för sina kamrater och på så 

sätt lära av varandra. Detta blir mer ett metakognitivt lärande som tar lärandet till nästa nivå 

menar Anton. Denna metakognitiva förmåga skulle i Vygotskijanska termer beskrivas som en 

förmåga där eleverna förbättrar sitt tänkande och sin problemlösningsförmåga genom att bli 

medvetna om hur de tänker i sådana situationer (Hwang & Nilsson, 2011, s. 67).  
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Läraren Emma som är mer inriktad mot de lägre årskurserna förskoleklass till årskurs 1 

förklarar att: 

 

” Surfplattans användning kan vara mest användbar till de elever som exempelvis har kommit 

till en sådan nivå att de kan alla bokstäver men som har svårt att skriva för hand och få ihop 

orden. Dessa elever tror jag kan dra stor nytta av surfplattan för att komma vidare.” (Emma, 

lärare)  

 

Emma nämner även att det finns många olika program och appar som eleverna som är i behov 

av extra stöd kan ta hjälp av och även de elever som behöver en extra utmaning för att komma 

vidare. Emma nämnde tidigare att hon exempelvis använder sig av en app som heter Skolstil, 

vilket är en app som ger eleverna möjlighet att skriva sina ord och meningar på surfplattan 

och samtidigt få bokstäverna ljudade. En del av apparna som hon använder som en 

skrivarfunktion har även en mikrofonfunktion där eleverna som har svårigheter att skriva ord 

och meningar kan prata in det de vill skriva ner. Denna funktion har både en fördel och en 

nackdel menar Emma.  

 

”Jag kan säga att det inte är till alla barns hjälp med mikrofonfunktionen, det blir ett 

dilemma om man har barn med talsvårigheter då berättelsen som eleven talar in i mikrofonen 

inte blir detsamma i skrift.” (Emma, lärare)          

 

I intervjuerna med lärarna så ansåg de att appar så som Skolplus och Skolstil är bra appar att 

använda sig av till de elever som har svårigheter att skriva för hand och att ljuda bokstäver. 

 

”För många elever är det mödosamt att skriva för hand och att faktiskt få något nedskrivet 

och att då ge dessa elever möjlighet att ibland skriva på surfplattan anser jag då kan öka 

motivationen för dessa elever.” (Anna, lärare)  

 

Även specialpedagogen Ida menar att de elever som kan gynnas av att ha en surfplatta i sin 

undervisning kan vara de elever som behöver motiveras för att komma vidare med sina 

uppgifter. Ida menar även på att surfplattan kan vara ett hjälpmedel för de elever som behöver 

verktyg för läsande och skrivande. 
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”Surfplattan kan vara ett hjälpmedel för de elever som har skrivning som sin starka sida för 

att lära sig att läsa.” (Ida, specialpedagog)  

 

Anna menar även på att det finns de elever som hellre exempelvis väljer att skriva för hand 

istället för att ha surfplattan som ett hjälpmedel, vilket hon uttrycker på följande sätt:  

”Sen finns det de elever som väljer bort tekniken helt och hållet och bara vill skriva för hand 

och då får man ge dessa elever den möjligheten. Det är väldigt specifikt från grupp till 

grupp.” (Anna, lärare)  

Anna menar på att alla elevgrupper är olika och det är något som man som lärare måste ha i 

åtanke och anpassa sina lektioner utifrån för att få fler elever att inkluderas i undervisning. 

  

7.6 Vad ska man tänka på för en ökad användning av IKT i 

undervisningen? 

En genomgående tanke bland lärarna för att i framtiden nå en större IKT-användning i 

Sveriges grundskolor var betydelsen av en lärares IT-kunskaper och därmed behovet av en 

IKT-pedagog som kan serva surfplattorna, köpa in program och appar för att underlätta 

arbetet med IKT-verktyg i undervisningen. Specialpedagogen Ida anser att: 

”Det ska vara någon som håller i workshops med personalen och som kan vara support och 

drivande i pedagogiken med just den tekniken.” 

Lärarna behöver därmed utbildning och tips för att kunna använda sig av IKT-verktygen i sin 

undervisning med ett pedagogiskt och givande arbetssätt.  

En annan faktor som Emma nämner kan öka IKT-användningen är om man så tidigt som 

möjligt under skolgången börjar med att komplettera sin undervisning med surfplattans hjälp. 

Hon menar på att genom detta så kan man befästa detta arbetssätt för eleverna och göra 

surfplattan till en mer naturlig del i undervisningen. Hon uttrycker sig även om att:      

”Om man har arbetat med att skriva sig till läsning redan från början av skolgången och om 

man då har använt sig av surfplattan som hjälpmedel under hela den tiden, så kan eleverna 

dra mer nytta av att använda sig av den i klassrummet.” (Emma, lärare) 

Även specialpedagogen Anna och läraren Susanne uttrycker att man behöver arbeta mer 

kontinuerligt med surfplattan för att den ska ha någon nytta i klassrummet.  
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”Surfplattan är ett IKT-verktyg som många andra och bara för att man sätter en surfplatta i 

en elevs hand så kommer inte den att göra någon skillnad. Både elever och lärare måste 

kunna hantera den för att den ska vara till någon nytta. Den kan exempelvis användas båda i 

klassrummet och i elevens vardag för att eleverna ska bli mer medvetna om hanteringen vid 

skolrelaterade ämnen.” (Anna, specialpedagog) 

 

Läraren Susanne förklarar att många elever i dagens skola har surfplattor och andra IKT-

verktyg omkring sig i sin vardag men att det då är viktigt att man inom skolan ser till att 

förklara och visa hur surfplattan kan användas och hanteras till skolrelaterade ämnen. 

Specialpedagogen Anna menar dock att det även är viktigt att ta tillvara på elevernas egna 

kunskaper om IKT-verktygen från hemmet då lärarna själva kan lära sig en hel del från sina 

elever.    

 

Många lärare inom studien har nämnt ett problem med användningen av surfplattan som 

syftar på att eleverna i många fall har lätt att under lektionstid komma in på andra program än 

vad som är tänkt med lektionen. I de fall detta inträffar så kan därmed surfplattan bli en 

distraktion mer än ett hjälpmedel. Specialpedagogen Ida menar att:  

”För att tiden med surfplattorna ska bli något effektivt och något utöver det vanliga, så ska 

det vara välplanerat och inte för mycket arbete för eleverna på en och samma gång.” (Ida, 

specialpedagog) 

Peter menar att läraren även kan förbereda lektionerna genom att ta bort de onödiga appar 

med spel som kan distrahera eleverna från lektionsmålet. 

Ida förklarar att för att lärare ska vilja använda sig mer av tekniken i framtiden så ligger stor 

vikt i huruvida lärare tror på arbetet med surfplattan. 

”Om lärare ser surfplattan som en naturlig del i undervisningen och inte som någonting som 

läggs på läraren utöver allt annat så tror hon att lärare har tålamodet att hitta win-win 

situationer.” (Ida, specialpedagog) 
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8. Diskussion 

Jag har utifrån mitt insamlade material ifrån intervjuerna och från den tidigare forskningen 

kunnat urskilja olika påverkansfaktorer som kan kopplas till min första frågeställning som 

berör positiva och negativa aspekter med surfplattans användning i undervisningen. Dessa 

påverkansfaktorer anses av lärarna ha en inverkan på hur ofta surfplattan används i det 

dagliga klassrummet. En genomgående slutsats ifrån intervjuerna var vikten av lärares egna 

IKT-kompetens och om hur appar och program ska användas på ett pedagogiskt och givande 

sätt i undervisningen. Skolverket (2015) påpekar att det är viktigt att det inte bara blir teknik 

för teknikens skull utan att det måste finnas ett tydligt syfte med lektionen och att tekniken tas 

in i undervisningen på ett naturligt sätt. Hansson et al., (2011, s. 121) belyser även att när man 

ska realisera eller ta in en ny artefakt i undervisningen så är teknisk kunskap av väsentlig 

betydelse för att få det att fungera och ge ett resultat. Utan denna tekniska kunskap är det svårt 

att göra rätta val som kan resultera i ett realistiskt slutresultat (Hansson et al., 2011, s. 121). 

Utifrån lärarintervjuerna så har jag kunnat urskilja tre återkommande faktorer som kan 

påverka användningen av surfplattan. Dessa tre faktorer är lärarnas IT-kompetens, lärares 

attityder och hur god infrastrukturen är på skolan. Faktorerna stämmer överens med de 

utmaningar som framkom i den tidigare forskningen av Goos et al., (2010) som är 

tillräckligheten av resurser, lärarnas egna personligheter och lärarnas professionella 

utveckling. När man talar om lärares attityder till IKT-användningen så finns det många lärare 

som gärna skulle avstå från att använda sig av IKT-verktygen. Detta kan bero på dessa lärares 

känsla av osäkerhet och känsla av otillräckliga kunskaper för hanteringen och användningen 

av surfplattan. En ytterligare orsak kan bero på en dålig infrastruktur på skolan i form av för 

lite tillgängliga surfplattor på skolan. Om en skola arbetar för en 1-1 satsning men ännu inte 

har nått dit så kan detta bidra till att IT-planen inte kan följas fullt ut. Bristen på resurser kan 

därmed försvåra undervisningen när en del elever behöver samsas om en och samma 

surfplatta istället för att ha sin egen som lektionen egentligen är planerad för. Detta försvårar 

både arbetet för läraren som måste planera om sin undervisning för att anpassa den utifrån 

resurserna som finns och för elever som måste dela på arbetet med någon annan.     
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8.1 Varför ska man använda IKT-verktyg i sin undervisning? 

I denna studie så har det diskuterats mycket angående olika anledningar till varför man som 

lärare ska använda IKT-verktyg i sin undervisning. Jag har då analyserat den frågan i relation 

till min andra frågeställning i studien som innefattar hur vissa individer eller grupper av elever 

kan gynnas eller missgynnas av att ha en surfplatta som hjälpmedel för inlärningen i 

klassrummet. Skolverket (2011, s. 8) säger att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som 

av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Det som har framkommit i 

studien är att alla elever lär på olika sätt och med olika metoder. I flera fall så kanske en del 

av klassen lär sig bättre av att läsa en vanlig bok rakt av, medan den andra halvan av klassen 

är i behov av andra metoder för sin inlärning. Jag anser därför att det är bra att vi nu kan 

använda oss av IKT-verktygen för att nå ut till alla elever och på så sätt även öka 

inkluderingen av elever i undervisningen. IKT-verktyg kan därmed även öka elevers 

studiemotivation genom att exempelvis hitta andra metoder för de elever som annars har svårt 

att skriva för hand eller sitta stilla och läsa en text rak av. Denna studiemotivation behövs för 

att få vissa elever att inte ge upp när uppgifterna är krävande och svåra och då istället komma 

vidare i sin kunskapsutveckling. IKT-verktygen kan även hjälpa de elever som lär sig bra 

genom vanlig traditionell undervisning men som kan behöva en ökad studiemotivation eller 

en större utmaning för att ta sig till nästa nivå i sin kunskapsutveckling. 

I diskussionen om dagens skola så talar man ofta om att IKT ska finnas med i det dagliga 

arbetet men vad som utrycktes i resultatet av flera av lärarnas intervjuer var att IKT-verktyget 

ska vara ett komplement till den traditionella undervisningen. IKT-verktyget ska inte ta över 

undervisningen helt och hållet, utan det måste finnas en balans mellan traditionell 

undervisning och undervisning med IKT-verktyg som ett hjälpmedel. Exempelvis så måste de 

yngre eleverna få tiden att träna på att skriva för hand och de måste få möjligheten att träna på 

att läsa böcker rakt av och inte bara använda sig av surfplattan för att skriva eller att få texten 

uppläst. Skolverket (2011, s. 2) påpekar att skolan ansvarar för att eleverna inhämtar och 

utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem och att 

dessa ger en grund för fortsatt utbildning. Kunskaper som exempelvis att kunna skriva och 

läsa räknas därmed in som allmänna kunskaper som eleverna behöver kunna inför framtiden 

och inför fortsatt utbildning. 
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Tidigare i studien så diskuterades Vygotskijanska tankar om den proximala utvecklingszonen 

och om lärares uppgift att handleda elever och utforma lektioner som ska ligga inom varje 

elevs proximala utvecklingszon. IKT-verktyg såsom surfplattan kan då ses som ett hjälpmedel 

som handleder elever mot deras proximala utvecklingszon för att de ska kunna förstå och 

inhämta dessa kunskaper. Utifrån denna studie så har det framkommit att lärare ska vara så 

professionella i sin yrkesprofession att de kan klara detta utan IKT-verktygens hjälp. Dock på 

grund av att vi lever i ett samhälle som kräver att man besitter kunskaper inom 21st century 

skills så vill även skolan arbeta för att sina elever ska få chansen att inhämta flera kunskaper 

under lektionens gång, som exempelvis IT-kunskaper och att träna sin 

problemlösningsförmåga.     

IKT-arbetet är enligt de deltagande lärarna ett sätt att synliggöra lärandet genom deras arbete 

med Sigtunaboxen i kommunen och för att arbeta med 21st century skills. Arbetet med 

Sigtunaboxen inriktat på IKT-arbetet handlar om att utbilda lärare till att använda sig av mer 

IKT-verktyg i sin undervisning för att bland annat synliggöra lärandet och få elever att 

komma framåt i sin kunskapsutveckling. Denna studie har även förklarat att man som lärare i 

dagens skola i viss mån måste använda sig av IKT-verktyg i sin undervisning då detta är 

bestämmelser från de styrande över skolan. I exempelvis vissa kommuner så gör man 

satsningar på IKT-utbildning för verksamma lärare, man arbetar med 1-1 satsningar och man 

kan motivera lärare med löneökningar för de lärare som ökar sin IKT-användning och 

använder ett bra pedagogiskt arbetssätt som ger resultat. För att detta ska fungera så måste det 

dock finnas tillräckligt med resurser med en surfplatta eller dator per och både elever och 

lärare måste få utbildning i hur de ska hantera IKT-verktyget för att det ska bli ett hjälpmedel 

i undervisningen och inte ett hinder i form av en större arbetsbörda.    

Vissa kommuner försöker därmed anpassa sig mer och mer för att arbeta för att alla elever i 

viss mån ska ha fått träna på att utveckla kunskaper inom 21st century skills. I Skolverket 

(2011, s. 8) så står det att skolan har ett ansvar att varje elev efter genomgången grundskola 

ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande. Skolan anpassar sig därmed till samhället genom att tillföra läroplaner 

och styrmedel som innefattar att eleverna ska få träna på att utveckla exempelvis sin 

problemlösningsförmåga och sina teknikkunskaper, vilket är kunskaper för framtiden. 

Sammanfattningsvis så är ett arbete med 21st century skills att arbeta mot att göra teknik till 

en naturlig del i vardagen och att lära inför framtiden.    
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9. Avslutande tankar & fortsatt forskning   

Då återkommer vi till början av denna studie där frågan ställdes om IKT-verktyg kan vara ett 

hjälpmedel eller ett hinder i undervisningen. Det framgick i studien att digitala IKT-verktyg 

inte per automatik kan förändra pedagogiken eller elevernas kunskapsinlärning. Det är 

kunskapen om IKT-verktygets användning och att ha ett tydligt syfte med lektionen, innan 

man använder det som är det viktiga. Detta för att skapa en pedagogisk och givande lektion 

för både elever och lärare och för att IKT-verktyget ska bidra med något extra utöver vanlig 

traditionell undervisning. För att öka surfplattans användning i undervisningen så måste man 

först se till att minska de hinder som flera lärare anser kan uppkomma vid användningen. 

Lärare måste känna sig trygga och få mer kunskaper om hur surfplattan kan användas för att 

de ska se någon fördel med att använda den. Därmed behövs det en IKT-pedagog på skolan 

som utbildar personalen i IKT-verktygen och som finns där för att stötta och exempelvis ge 

tips på användbara appar till undervisningen. IKT-pedagogen är även där för att hjälpa till 

med att serva surfplattorna och minska på teknikproblemen som lärare inom studien har 

påpekat ofta uppstår och som i flera fall är en bidragande faktor till minskad användning av 

surfplattan.  

 

Lärares attityder till surfplattans användning har även visats ha stor påverkan på hur mycket 

den kommer användas i undervisningen. För att surfplattan ska börja användas mer så måste 

den därmed ses av lärare som en naturlig del i undervisningen och inte som en extra 

arbetsbörda. Surfplattan kan därmed i många fall ses som ett hjälpmedel eller ett komplement 

till en traditionell undervisning. Det har belysts i uppsatsen att det dock finns många hinder 

med att använda surfplattan, hinder som måste minskas på för att fler lärare i framtiden ska 

vilja använda sig mer av surfplattan i sin undervisning.   

  

Det är viktigt att poängtera att de resultat som har framkommit i studien grundar sig på lärares 

egna uppfattningar, tidigare erfarenheter, samt deras kunskaper inom läraryrket och inte hur 

det är statistiskt sett. Därmed är denna studie inte tillräcklig för att ge en helhetsbild av 

surfplattan och dess inverkan på grundskolans undervisning. Fortsatt forskning behövs inom 

området och då specifikt mer forskning inriktat på de lägre åldrarna där jag anser att den i 

nuläget är relativt begränsad. Jag skulle önska mer fortsatt forskning om hjärnans påverkan av 

skrivande på surfplattan istället för hand och om den eventuella inverkan på studieresultatet. 
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11. Bilagor – Informationsblankett 

 

En studie om IKT i grundskolans undervisning F-3 

 

 

 

Hej! 

Jag heter Louise Törell och är lärarstudent på Uppsala Universitet. Jag läser nu termin 7 på 

grundlärarprogrammet F-3 och är i början på att skriva mitt självständiga arbete som handlar 

om Information- och kommunikationsteknik (IKT) i grundskolans undervisning. Jag har under 

min utbildning sett stora skillnader och utvecklingar av IKT-användningen i grundskolans 

undervisning och vill därmed undersöka mer inom detta område. Jag vill undersöka vilka IKT-

verktyg som numera används i grundskolan F-3 och vad de har för inflytande. Jag tittar på 

tidigare forskning inom detta område men vill även ha lärares egna synvinklar på detta område 

genom att genomföra intervjuer med dessa.      

Intervjun kommer att ta ca 30 min och dessa intervjuer kommer även att spelas in för att göra 

det möjligt för mig att kunna gå tillbaka och lyssna och analysera materialet mer ingående. 

Detta sker i samråd och med godkännande av den enskilda läraren.  

 

Insamlat data kommer att analyseras under VT16 då kursen pågår. Data kommer att hanteras 

och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från 

personuppgifter. Det insamlade data från intervjuerna kommer att analyseras av mig och 

endast att användas i analys och resultatarbetet i denna uppsats.   

 

Deltagandet i studien är frivilligt och den deltagande får själv bestämma om denne önskar 

vara anonym och då istället benämnas som med ett annat namn. Deltagandet kan avbrytas när 

som helst, även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta mig eller min 

handledare på kontaktuppgifterna nedan.  

 

Louise Törell, ############, Tel: ###-### #### 

 Studiens handledare: Tomas Persson, doktorand i didaktik 

Tel: ###-### ####    E-post: ############ 
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11.1  Medgivandeblankett 

 

 

 

Medgivande till intervju 

 

Med denna blankett så ger du ditt medgivande att delta i en intervju som handlar om 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) i grundskolans undervisning F-3. Denna 

uppsats av Louise Törell är ett arbete inom kursen självständigt arbete 1, 15 hp på Uppsala 

universitet. Intervjun kommer att spelas in i samråd med den deltagande och svaren från 

intervjun kommer endast att användas till analysen i denna uppsats. Den deltagande får själv 

bestämma om denna önskar vara anonym i uppsatsen och då istället benämnas med andra 

namn. 

Deltagande i studien är frivilligt och intervjun kan avbrytas när som den deltagande önskar. 

Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Jag har tagit del av informationen och godkänner att svaren på frågorna kommer att 

användas till det självständiga arbetet. 

 

Ort/Datum                                 Namnunderskrift                               Namnförtydligande        

 

 

 

Intervjun utförs av studenten: Louise Törell 

Datum ####### 

Mejl: ###############, Tel: ###-### #### 

 

Kontakta mig via kontaktuppgifterna ovan om ni har några frågor.  
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11.2 Frågeformulär 

 

 Vad heter du? 

 

 Vad jobbar du med på skolan? 

 

 

 Hur länge har du jobbat som lärare/specialpedagog? 

 

 

 Har denna skola någon policy för IKT-användningen? 

 

 Vilka IKT-verktyg använder du dig av i din undervisning och hur mycket använder 

dem?   

 

 Vilka ämnen använder du den till och varför just dessa ämnen?  

  

 

 Varför anser du att surfplattan är ett bra och dåligt hjälpmedel i undervisningen för 

grundskolan? 

 

 Enligt dina erfarenheter inom läraryrket, har surfplattan någon inverkan på elevers 

inlärning eller vad har de en inverkan på? 

  

 

 Vad finns det enligt dig för påverkansfaktorer som bidrar till att surfplattan fungerar 

bättre eller sämre i undervisningen? 

 

 

 Hur kan surfplattor ha en negativ/positiv påverkan på undervisningen?  

 

 Hur tycker du att surfplattan används i grundskolans undervisning idag? Vad behöver 

det satsas mer på för att göra arbetet ännu bättre?    

 

 

 Enligt dina erfarenheter, är det några elever eller grupper av elever som kan gynnas 

eller kanske missgynnas av att ha en surfplatta i sin undervisning? 

 

- Vilka i så fall och varför tror du att just de gynnas eller missgynnas av det? 

 

  


