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Sammanfattning 
Vi lever i en värld där digitalisering ökar kontinuerligt och snabbt i samhället. Med det har 
det både blivit ett naturligt inslag i vardagen för många men även blivit en del av skolans 
undervisning. Skolans uppdrag är att förbereda eleverna samt ge de förutsättningar som krävs 
för att senare klara sig som samhälleliga medborgare. Lärarnas digitala kompetens behöver 
därför hänga med i den digitala utvecklingen, för att kunna bidra till elevernas digitala 
utveckling. Flertal skolor runt om i Sverige använder sig av bland annat lärplattor som ett 
undervisningsmaterial. I denna kvalitativa studie är syftet att intervjua 5 lärare för att 
framföra deras åsikter om våra tre forskningsfrågor: 1. hur lärplattan används i 
undervisningen, 2. för- och nackdelar med lärplattan, 3. hur har lärplattan influerat arbete 
som berör planering och genomförande av undervisning? Vi valde att utforska just dessa 
frågor då vi anser att det är ett relevant ämne i dagens digitala samhälle. I studien är lärarna 
numrerade med siffrorna 1–5 utan inbördes ordning. Lärare 1 och 2 inriktar sin undervisning 
utifrån 2:1-principen och lärare 3, 4 och 5 inriktar sig på 1:1.  
Tidigare forskning inom området säger bland annat att digitala redskap, såsom dator till varje 
elev (1:1) bidrar till effektiva arbetsmetoder. Någonting som även vi bekräftar i denna studie 
är, lärare som använder 1:1 kan lättare bland annat individanpassa, variera undervisningen 
och motivera eleverna med lärplattan. I skolans miljö håller lärplattor på att bli en allt 
vanligare del av miljön, den kulturella traditionen och en del av skolans vardag. Vi har därför 
valt att grunda vår studie utifrån det sociokulturella perspektivet, vilket Säljö förklarar 
handlar om saker som man gör i sin vardag inom ramen för den kultur eller miljö man vistas i 
(2005, 2014, s. 298). Vi utgår från en halvstrukturerad kvalitativ forskningsintervju då syftet 
med en sådan studie är att enligt Kvale och Brinkmann (2014) “förstå ämnen från den levda 
vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 41). 
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1. Inledning   
Digitaliseringen ökar ständigt och har en stor betydelse inom samhällsutvecklingen. Detta 
innebär även att digitaliseringen har större inflytande på hela utbildningssystemet på sätt som 
bidrar till läroplanens förändringar samt ställer mer krav på lärare gällande den digitala 
kompetensen. Lärplattan används även alltmer som ett digitalt verktyg inom undervisningen 
idag jämfört med tidigare. 
I rapporten “it-användning och it-kompetens i skolan” (Skolverket, 2016) lyfter de fram att 
användningen av surfplattor blir allt mer vanligt i de flesta skolämnen. 
Rapporten visar dock att ökningen av surfplattor inte har spelat någon roll för elevernas och 
lärarnas ökad digitala kompetens. Lärarna anser att de behöver kompetensutveckling (ibid). 
Vad innebär då digital kompetens? Enligt Skolverket (2016) är det dessa 4 aspekter som 
berör digitala kompetenser: 

“Att kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen”. 
“Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier”. 
“Att ha kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik”. 
“Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med 
användning av digital teknik” 

 
Patricia Diaz tar upp i sin bok “Webben i undervisningen” (Diaz, 2012) att uttrycket “IT i 
undervisningen” (s. 53) blir som att urskilja dessa två ord som att “IT” och “Undervisning” är 
ett problem för varandra. Men Diaz (2012) hävdar istället att undervisningen behöver 
uppdateras till sin tid. Diaz (2012) menar att i framtiden kommer IT inte ens att betonas i 
undervisningen, utan det kommer istället att vara någonting självklart och en naturlig 
undervisningsmetod (ibid). Detta är även en fråga vi behandlar i vår föreliggande studie. 
Ur ett internationellt perspektiv gjordes den första 1:1-satsningen i USA år 2002 och många 
fler har gjorts efter det (Maine Learning Technology Initiative, 2012 se Lärande i en digital 
miljö, 2013, s. 2). En av satsningarna, den så kallade “One Laptop Per Child” (OLPC) är en 
satsning gjord för att i första hand erbjuda barn i utvecklingsländer datorer (Lei, 2010; se 
Lärande i en digital miljö, 2013, s. 2). Enligt den rapporten är lärarnas kompetens samt 
kompetensutveckling väldigt viktig för elevernas lärande samt att undervisningen blir bättre 
med 1:1-modellen (Drayton et al. 2010; Stansbury, 2010; se Åkerfeldt et al., 2013, s. 2). 
I vår studie intervjuar vi fem lärare som arbetar på samma skola. Två av lärarna undervisar i 
årskurs 3 där en av dom undervisar i engelska och NO och den andra i resterande ämnen. 
Resterande tre lärarna undervisar i alla ämnen där en undervisar i årskurs 1, den andra i 
årskurs 2 och den tredje i årskurs 3. Alla fem lärarna arbetar dagligen med digitala läromedel 
och använder sig av lärplattor i sin undervisning. Tre av lärarna inriktar sin undervisning på 
1:1 principen medan de andra två inriktar sig på 2:1 där 1:1-principen innebär att varje elev 
har en egen dator/lärplatta och 2:1 innebär att två elever delar på en lärplatta. I studien tar vi 
bland annat reda på lärarnas svar kring våra 3 forskningsfrågor: hur de använder sig av den, 
för- och nackdelar med lärplattan samt hur det influerat deras yrke. 
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2. Bakgrund 
I bakgrunden beskriver vi 1:1 satsningen i både Sveriges skolor men även lite om 
internationella satsningar. 
 
På 1990-talet använde forskaren Mark Weiser begreppet ”ubiquitous computing” (Weiser, 
1991) vilket motsvarar på svenska ”allestädes närvarande databehandling”. Med detta menas 
att datorer skulle integrera in i människors vardag så pass mycket att användarna inte lade 
märket till det. Weiser förklarade det som så att: ”The most profound technologies are those 
that disappear. They weave themselves into the fabric of everyday life until they are 
indistinguishable from it” (Weiser, 1991, s. 94). 
En annan som använde begreppet ”ubiquitous computer” är Seymour Papert (1980, s. 181) 
som beskriver att det är viktigt att människor ser datorn som ett föremål och börjar acceptera 
den som en del av vardagen (s. 181). Papert använde även uttrycket ”datorn som en penna” 
och menar att framtidens barn kommer ha lika lätt för att använda datorer som pennor (ibid, s. 
210). Papert förklarar att skolor under 1980-talet inte har någon framtid och menar att skolor 
måste följa med i samhällsutvecklingen annars kan dem bli ersatta (ibid, s. 9). 
Ytterligare några som använder begreppet “ubiquitous computing” är en projektgrupp från 
Stockholm universitet som skriver i sin slutrapport (2013) att intresset av 1:1 har ökat kraftig 
(Åkerfeldt, Kalström, Selander Ekenberg, 2013, s. 1). I sin rapport hävdar de att 1:1-
satsningar på engelska kan också översättas som ”ubiquitious computing” (Fleischer, 2012; 
se Åkerfeldt et al., 2013, s. 1). Rapporten skriver även hur satsningen på 1:1 ökade kraftigt 
under 2010 och med det skapades en webbaserad hemsida av en tidning vid namnet “Datorn i 
Utbildningen”. Webbsidan är en plats där skolor och kommuner kan placera in sig på kartan 
där skolan ligger och dela med sig av deras satsning på 1:1 (ibid). Under tiden denna 
rapporten skrevs (dec, 2012), fanns det 211 skolor/kommuner med på webbsidan med 1:1-
satsning (ibid). Kollar man på hemsidan (se länken i referenslistan) idag januari, 2019 finns 
286 skolor/kommuner med från Sveriges alla håll. Enligt rapporten är dessutom lärares 
digitala kompetens väsentlig gällande 1:1-satsningarna och dess effektivisering på 
undervisning samt att lärares digitala kompetens påverkar elevernas lärande (Drayton et al. 
2010; Stansbury, 2010). Likaså är det skolledarnas uppdrag att ge lärare de förutsättningar 
som krävs för att utveckla sina kompetenser. 
  
   ” … the quality and depth of preparation that teachers receive for implementation will 
become a central predictor of program success.”  (Drayton et al. 2010; Stansbury, 2010 se 
Lärande i en digital miljö 2013, s. 2). 
  
Rapporten förklara även att 1:1-satsningar handlar om att möjliggöra utveckling i 
undervisningen och skolans arbetssätt (Åkerfeldt, Karlström, Staffan & Ekenberg, 2013, s. 1). 
Där de inblandade i initieringen av 1:1-satsningar har tillit till att elevernas motivation och 
resultat kan påverkas positivt med användning av datorer, vilket i sin tur kan bidra till 
förändring i hur lärarna undervisar samt arbetar (ibid, 2013, s. 1). 
Författarna (Sofkova Hashem, Spante, 2016) förklarar att det skolan strävar efter angående 
kollaborativ undervisning i digital skolmiljö är ”att möta den snabba teknikutvecklingen” 
(Sofkova Hashem & Spante, 2016, s. 12). Detta hänger även ihop med den svenska 
regeringens ambition om att kraven förändras på de förmågor som behövs och används i 
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samhället. Det vill säga den svenska regeringen målsätter IT-strategier som ska gynna 
skolverksamheter, ge tillgång till IKT-verktyg och stärka elever samt lärares användnings 
förmåga av IKT-verktyg (ibid). 
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3. Tidigare forskning 
 I detta kapitel förekommer tidigare forskning som är relevant för vår studie. Dessa 
forskningsstudier grundar sig i lärplattor (ipads) eller datorer i skolor till varje elev, så kallad 
1:1-satsningar. 
  
3.1 Tidigare 1:1-satsningar 
Forskningsprojektet Unos uno (Grönlund, Englund, Andersson, Wiklund, Norén, Hatakka) 
studerat utvalda skolors införande av en dator till varje elev, det vill säga 1:1 under åren 
2011–2013. Forskningsrapporten från 2011 visar att flertalet av lärarna är positiva med 
införandet (Grönlund et al., s. 3, 2011). Dock framförs det i rapporten (Grönlund et al. 2011) 
att undersökningar resulterade i att ensamarbete ökar för eleverna sedan införandet av 1:1. 
Rapporten (2011) lyfter även fram att ensamarbete är en allvarlig utveckling som andra 
undersökningar har bekräftat (ibid, s. 4). Enligt Grönlund et al. (2011) leder ensamarbete till 
att elevernas resultat blir sämre (ibid). Eleverna i forskningsstudien ansåg att 1:1-
undervisningen blev roligare och lättare och de påstod även att införandet underlättat för dem 
att kommunicera med varandra samt att ha bättre ordning på sina dokument. Några elever 
ansåg även att efter införandet av 1:1 kan de på ett enklare vis arbeta hemifrån (ibid, s.7). I 
frågan om 1:1 har ökat elevernas kunskapsnivå, svarade majoriteten av lärarna att de är 
positiva eller neutrala till frågan. Över hälften av lärarna är även positiva till att 1:1 har 
bidragit till att elevernas arbetsmetod är effektivare (ibid, s. 8). I ett av Grönlunds et al., 
enkätundersökningar (2011) fick eleverna svara på frågan hur de upplever att samarbetet 
blivit efter införandet av 1:1 och svaren motsäger varandra hävdar författarna. Då resultatet 
visar att 80% anser att individuella arbeten ökat. Samtidigt som 67% av eleverna inte 
upplever någon skillnad i att samarbeta efter införandet (ibid, s. 9). Majoriteten av de elever 
som anser att 1:1 bidragit med förändring kring samarbeten, påstår en positiv förändring, då 
det blev effektivare att kommunicera när de inte blev beroende av tids och plats (ibid, s. 10). 
Grönlund et al. (2011) framför lärarnas svara om 1:1 har påverkat deras yrke (ibid, s. 13) och 
över hälften av lärarna svarade att införandet har bidragit med ett arbete som är mer 
effektivare än tidigare (ibid). De lärare som inte håller med majoriteten om ett effektivare 
arbete, anser att arbetsbelastningen blev tyngre (ibid). En av nackdelarna med dator och 1:1 i 
klassrummet är ökade störningar, något som hälften av lärarna i Grönlunds et al., forskning 
påstår. Lärarna ser det som att de tävlar mot datorerna och om elevernas uppmärksamhet. De 
framför även hur lärarna behöver tillrättavisa eleverna samt hela tiden hålla koll på eleverna 
(ibid, s. 13). Grönlund et al., framför även i deras forskningsrapport (2011) att datorn är ett 
bra hjälpmedel för elever med skrivsvårigheter, då datorn hjälper elever genom 
stavningskontroll. 
En av lärarna i forskningsprojektet (2011–2013) påstår även se att satsningen bidragit till 
ökad motivation hos en elev (ibid, s. 14). 
Några av lärarna i forskningen ansåg att de skulle behöva fortbildning inom datorer (ibid, s. 
15). De kände att ansvaret att lära sig hur datorn fungerar samt hur de kan använda datorn i 
undervisningen, låg i deras händer (ibid, s. 15). I Unos unos:s forskningsrapport från 2013 
framgår det att kostnader för skolorna ökade efter införandet av 1:1. Ökade kostnader för 
skolan påverkar personalen, vilket leder till förre undervisning där lärarna är med, som i sin 
tur leder till ensamarbete för elever (ibid, s. 9). Om ensamarbete är bra eller dåligt beror på, 
om eleverna arbetar enskilt fast läraren ändå finns i klassrummet som stöd, då är det bra 
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hävdar Grönlund et al., (ibid, s. 10). Författarna hävdar även att läraren behöver närvara i 
klassrummet för elever som är i behov av extra stöttning (ibid). Under de två sista åren på 
Unos uno:s forskningsprojektet (2012 och 2013) svarade cirka hälften av lärarna att de 
upplever någon form av hälsobesvär i samband med teknikanvändning. De besvär som anges 
i forskningsrapporten (2013) är bland annat fysiska besvär som de upplevt på grund av brist 
på tillräcklig kunskap i ergonomi kring arbetsställning (ibid, s. 13). 
Rapporten (2013) redovisar även att lärarna upplever mer åtkomlig för eleverna efter 
införandet av 1:1 i undervisningen (ibid, s. 32).   
De första länderna som införde 1:1 i var några få välförsedda länder i västvärlden, idag har 
1:1-satsningar utvecklats i många länder i de skolorna med förutsättningar till sådan satsning 
(Trucano, 2014; se Tallvid, 2015, s. 36). I Sverige början på 2000-talet ökade teknologin och 
därmed 1:1-satsningar (Tallvid, 2015, s. 38). Internationellt framförs det att 1:1-satsningar 
visat positiva resultat (ibid). Tallvid (2015) framför att digitalisering i skolan bidrar till “att 
minska den digitala klyftan” (Tallvid, 2015, s. 37). “Den digitala klyftan” syftar till det 
avstånd som förekommer mellan de som har möjlighet till användning av teknologi och de 
som inte har. “Den digitala klyftan” syftar även till skillnader mellan de som har möjlighet att 
använda teknologin vid studier men inte förstår hur den ska användas och de som har 
kunskap om att använda digitala verktyg i skolan (Warschauer, 2004; se Tallvid, 2015, s. 37). 
För att minska den digitala klyftan ska alla ha samma förutsättningar, trots socialekonomisk 
bakgrund (Buente & Robbin, 2008; European Commission, 2007; se Tallvid, 2015, s. 37).  
Tallvid (2015) förklarar även att det är viktigt att skaffa sig kunskap om att använda digital 
teknologi (s. 36).  Skolan behöver följa med i den kunskapsutveckling som sker i 
omgivningen, då krävs att skolan anpassas och att eleverna förbereds för att fortsätta driva 
utvecklingen i arbetslivet (European Commission, 2007; se Tallvid, 2015, s. 36). Ytterligare 
mål med digitalisering i skolan är effektivare arbete samt enklare kommunikationsmöjligheter 
för lärare (Chen, 2010; Mooij & Smeets, 2001; Sharma, 2011; se Tallvid, 2015, s. 37). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 
4.1 Sociokulturellt perspektiv 
I detta kapitel framkommer de teorier som ligger till grund för vår studie. Studien grundar sig 
utifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling (Säljö, 2005, 2014). 
Säljö förklarar att det sociokulturella perspektivet ”handlar om hur människor utvecklar 
förmågor som är kulturella till sin karaktär” (Säljö, 2005, 2014, s. 298). 
  
4.1.2 Bakgrund   
Det sociokulturella perspektivet försvann efter dess utveckling på 1920-talet. Det var inte 
förrän 1980–1990-talen som teorin och dess användning inom skolor blev intressant igen 
(ibid, s. 306). Säljö (2014) visade på denna tradition och ökade intresset för Sverige i 
samband med skolutvecklingen. Detta perspektiv har i sin tur gjort sina avtryck i Sveriges 
skolor där Säljö (2014) förklarar att även utredningen inför läroplansreformen 1994 
påverkades av det sociokulturella perspektivet (Säljö, s. 306). Vår studie behandlar dessa 
centrala delar och begrepp från det sociokulturella perspektivet: den proximala 
utvecklingszonen, mediering och appropriering (Säljö, 2005; se Säljö 2014). 
  
Proximala utvecklingszonen 
Ett av de viktigaste kännetecken för sociokulturella perspektivets teori är den proximala 
utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen handlar om att när vi behärskat kunskap 
så är vi samtidigt väldigt nära till behärskning av ny kunskap (ibid, s. 305). Detta väver in 
med Vygotskijs beskrivande kring hur människor kontinuerligt utvecklas, kan appropriera 
kunskaper beroende på situationen och att människors utveckling är en del av livets frihet 
som sker överallt på ett eller annat sätt. (Säljö, 2005, s. 305). När man arbetar med den 
proximala utvecklingszonen använder man till en början stöd och hjälp från en kunnig tills vi 
behärskat kunskapen. Detta innebär att man som bland annat lärare måste känna till elevens 
utvecklingszon vid inlärning av ny kunskap, för att kunna utmana och ge tillräckligt med 
ansvar för att eleven ska klara av och behärska den (ibid, s. 305). 
  
Mediering 
Mediering handlar om att människor använder olika typer av redskap för att förstå och agera i 
omvärlden (Säljö 2014, s. 298). Dessa redskap kan vara en kombination av både fysiska och 
språkliga, även så kallade kulturella redskap, (ibid, s. 301) och kan oftast relatera till 
varandra (ibid, s. 300 och s. 301). Säljö (2005) förklara trots att kulturella redskap är en term, 
kan man dela in den i två olika underbegrepp som har olika innebörder. Dessa underbegrepp 
är intellektuella och fysiska redskap. Intellektuella redskap innebär att redskapet är fysiskt 
men har också en intellektuell innebörd exempelvis en bok och fysiska redskap är fysiska 
material. Säljö (2014) förklarar det som att: 
  
“ett kulturellt redskap som en tumstock eller en bok bygger alltså på att det finns både 
intellektuella redskap (ett siffersystem, ett alfabet eller någon annan form av skrift) och ett 
             fysiskt material på vilket man kan fästa symbolerna” (Säljö, 2014, s. 301). 
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Appropriering 
Detta begreppet menar Säljö (2005) ”är det uttryck som en sociokulturell tradition använder 
för att beskriva och förstå lärande” (Säljö, 2005, s. 303). Det handlar om hur människor lär 
sig använda och bli bekväma med kulturella redskap och få en uppfattning om hur deras 
mediering ser ut på omvärlden (s. 303). Det Säljö (2005) syftar till är att mycket 
kunskapsinlärning blir till slut en bekännelse och bekvämlighet i vårt vardagsliv (s. 303). 
  
4.2 Fenomenologi 
I Fleischers avhandling (2013) beskrivs fenomenologi som en strävan ”mot att förstå vad det 
är hos ett objekt som gör att det framträder på ett givet sätt för människan” (Fleischer, 2013, 
s. 36). Alltså objektet och deras beståndsdelar som är i fokus samt objektets förhållande till 
människan (ibid, s. 37). 
  
4.2.1 Bakgrund 
Det var Edmund Husserl som först grundade fenomenologi runt år 1900. Filosofin har sedan 
utvecklats av andra människor så som Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre och Maurice-Ponty 
(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 44). Till en början var fenomenologin riktad för upplevelsen 
och medvetandet, därefter fick filosofin en utveckling till att också handla om den mänskliga 
världen och till sist utvecklades fenomenologin till att även handla om "människans kropp 
och handlande i en historisk kontext” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 44). Enligt Kvale och 
Brinkmann (2014) har fenomenologi en stor betydelse för den kvalitativa forskningens 
utveckling (s. 50). Dels för att “bidra till att göra kvalitativ forskning till en legitim 
vetenskaplig strävan” (Kvale & Brinkmann, 2014 s. 50). Författarna (Kvale & Brinkmann, 
2014) beskriver även fenomenologi som ”fokusering på medvetandet och livsvärlden, 
öppenhet för intervjupersonens erfarenheter, prioritering av exakta beskrivningar, strävan att 
sätta förkunskaper inom parentes och sökandet efter bestående essentiella innebörder i 
beskrivningarna” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 75). 
Studien är en kvalitativ forskningsstudie med inspiration av fenomenologin. 
En halvstrukturerad intervju innebär att intervjun inte är ett vardagssamtal och inte heller ett 
formulär med slutna frågor. Däremot innebär denna typ av intervju att den följer ett visst 
tema med förslagna frågor. Mestadels i en halvstrukturerad intervju spelas intervjun in samt 
transkriberas och därefter används materialet som redskap för själva analysen (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s. 45). Kvale & Brinkmann (2014) framför 12 aspekter som berör den 
halvstrukturerade kvalitativa intervjun utifrån en fenomenologisk synvinkel (s. 46). Av dessa 
12 förekommer 6 aspekter som är passande för denna studie: 
Det deskriptiva. Menas att den person som blir intervjuad uppmuntras att återge exakt vad 
hon/han erfara samt upplever om ett fenomen. Det är upp till intervjuaren att ta reda på varför 
personen som blir intervjuad uppfattar på ett visst sätt (ibid, s. 47). 
Fokusering. Innebär att intervjun följer specifika tema med frågor som inte går att besvara 
med endast ett “ja” eller “nej”. Därefter kommer “intervjupersonen att ta fram de dimensioner 
som hon finner viktiga inom undersökningsområdet. Intervjuaren leder den intervjuade till 
vissa teman, men inte till bestämda uppfattningar om dessa teman” (Kvale & Brinkmann, 
2014, s. 48). 
Mångtydighet. Gäller att den person som blir intervjuad kan ibland ge tolkningsbart svar. 
Svaren kan även jämföras som motsägelsefulla. Målet med intervjun är inte att uppnå 
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uppenbara och mätbara svar inom intervjuns tema. Den som intervjuar har i uppgift att ta reda 
på varför de svar som ges är mångtydiga, kan exempelvis bero på kommunikationsbrist 
(ibid). 
Förändring. Innebär att personen som blir intervjuad kan ändra sina uttalanden under tiden 
intervjun pågår. Frågor som ställs kan få den intervjuade att tänka efter och få personen att 
ändra uppfattning (ibid). 
Känslighet. Innebär att olika personer som blir intervjuade med samma frågor kan uttala sig 
med olika yttranden om samma tema. Detta beror på de intervjuades ämneskunskap samt 
känslighet (ibid, s. 49). 
Positiv upplevelse. Innebär att intervjupersonen känner sig hörd inom det specifika ämnet. 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver så här: ”det sker förmodligen inte varje dag att en 
annan person - under en timme eller mer - intresserar sig för, visar lyhördhet för och i 
möjligaste mån söker förstå så djupt som möjligt ens upplevelser av och uppfattning om 
ämnet” (Kvale & Brinkmann, 2014, s 49). Att få ett avslut i en kvalitativ intervju kan vara 
svårt då intervjupersonen känner att hon/han vunnit förståelse i livet genom att uttala sig om 
temat (ibid, s. 50). 
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5. Begreppsdefinitioner:  
Lärplatta (ipad, surfplatta, pekskärm, padda): har olika namn beroende på vart den används 
och till vilket syfte. Inom skolan kallas den oftast för lärplatta för att inte förknippa den med 
ipad, som oftast används hemma för lek. Lärplattans funktioner är bland annat surfning på 
internet, musik och spel, bilder och filmer samt ladda ner olika program och applikationer. 
Lärplattan har tryckkänslig-funktion, vilket innebär att fingrarna styr. Vid behov kan man 
koppla till ett tangentbord, dock finns samma funktion i lärplattan (Nationalencyklopedin, 
2018). 
  
IKT: Informations- och kommunikationsteknik. Begreppet tillämpas (vid syften) dubbelkolla 
då man talar om telekommunikationens roll (Nationalencyklopedin, 2018). Få se om vi kan få 
in det eftersom det handlar om kommunikation. 
  
1:1: I denna studie syftar 1:1 till IKT och därmed innebär begreppet att varje elev får en egen 
lärplatta (ipad), dator eller telefon. 
  
2:1: Innebär att två elever delar på en lärplatta. 
  
QR-KOD: “Quick response” på engelska som är streckkod. Man kan fylla QR-kod med 
information som exempelvis webblänkar och text. QR-koden kan sedan skannas av med hjälp 
av lärplatta, då behövs en QR-app (Surfplattan i undervisningen, 2015, s. 53). 
  
Applikation: Förkortas oftast till “app”. Applikation är ett datorprogram som är till för 
praktiskt arbete (Nationalencyklopedin, 2018). 
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6. Syfte & Frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka lärares syn på lärplattan i undervisningen. Då detta 
kan anses vara ett brett område har vi valt att specificera och fokusera på vissa områden inom 
lärares syn på lärplattan. Dessa är, vad lärare tycker angående hur den används i 
undervisningen, vad som är bra samt dåligt med den och hur lärplattan har influerat lärarnas 
arbete som berör planering och genomförande av undervisning. 
  
Studiens tre forskningsfrågor är: 
  

1.  Hur används lärplattan som ett medierande redskap i undervisningen? 
2.  Vilka för- och nackdelar finns med lärplattan i undervisningen? 
3.  Hur har lärplattan influerat arbete som berör planering och genomförande av 

undervisning? 
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7. Metod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsintervju. Enligt Kvale och Brinkmann 
(2014) handlar den kvalitativa forskningsintervjun om att ”förstå världen från 
undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras 
levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 
17). Författarna (Kvale & Brinkmann, 2014) framför även att “forskningsintervjun bygger på 
vardagslivets samtal och är ett professionellt samtal” (ibid, s. 18). De framför även att i 
samspel mellan de som blir intervjuade och intervjuaren byggs kunskap upp (ibid). Kvale och 
Brinkmann förklara att forskningsintervju inte är när likställda personer samtalar med 
varandra då forskaren är den som har kontrollen och bestämmer över situationen. Den som 
intervjuar presenterar det bestämda ämnet som intervjun skall handla om och därefter 
antecknar svaren från den intervjuade (ibid, s 19). 
  
7.1 Datainsamling 
Vid insamling av data användes en halvstrukturerad kvalitativ intervju som utgick från ett 
specifikt tema, där frågor som ställs är öppna frågor. Intervjufrågorna utgick från studiens tre 
teoretiska syftesfrågor. De medverkande lärare undervisar på samma skol där lärare 1 
undervisar i förskoleklass och inriktar sig på 2:1. Lärare 2 undervisar i årskurs 1 med 
inriktning 2:1. Lärare 3 undervisar i årskurs 2 med inriktning 1:1. Lärare 4 och 5 undervisar i 
årskurs tre med inriktning 1:1. 
  
7.1.2 Urval och genomförande 
Vårt fokus i studien var att undersöka skolor som arbetar med 1:1, därför valde vi en specifik 
skola som vi visste sen tidigare arbetar med det. Det första vi gjorde var att maila till 26 
lärare på olika skolor där vi förklarade syftet med studien, metodval. Fem lärare från samma 
skola men i olika årskurser samt specifika ämnen intervjuades. Vi valde att förhålla oss till en 
skola i och med att denna skola arbetade med 1:1 men även på grund av att vi inte fick svar 
från de andra skolor vi mailade. Intervjufrågorna skickades ut till de medverkande lärarna i 
förväg ur ett förberedande syfte. Intervjuerna tog plats på skolan där lärarna intervjuades 
individuellt mellan 25–55 minuter efter att elevernas skoldag tagit slut. Vi valde att dela upp 
arbetsuppgifterna för att effektivisera och vara så noggranna som möjligt om innehållet. En 
av oss ställde intervjufrågorna medan den andra skrev ner samtalet på datorn samtidigt som 
det spelades in på telefonen. 
  
7.1.3 Bearbetning av data 
Efter att intervjuerna var avklarade transkriberades dem noggrant på våra datorer genom att 
återspela inspelningarna en i taget. Vi båda skrev ut och läste sedan alla intervjuer efter att de 
transkriberats och skrev kommentarer bredvid det vi fann intressant. Efter detta underströk vi 
det relevanta kopplat till forskningsfrågorna genom att koda. Enligt Kvale och Brinkmann 
(2014) innebär metoden kodning att endast markera relevanta delar från det man analyserar 
och har med det markerade i sin studie (2014, s. 241). När innehållet analyserades jämförde 
vi svaren på vardera intervjuer och sammanfattade lärarnas svar. Det sista vi gjorde var att 
skriva ner de frågor och svar som ansågs vara relevanta för vår studie och utesluta resterande 
frågor och svar. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att målet med forskningsintervju är att 
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producera kunskap samt bidrar intervjun till “utbyte av åsikter mellan två personer som 
samtalar om ett tema av ömsesidigt intresse” (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 18). 
  
7.1.4 Forskningsetik 
Enligt vetenskapsrådet (2002) finns det fyra krav som måste följas vid samhällsvetenskapliga 
studier. Dessa fyra krav är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). När vi valde intervju som metodval följde vi 
alla dessa krav under hela processen. Informationskravet innebär att ”forskaren skall 
informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Innan vi mailade olika lärare skapade vi ett skriftligt dokument 
som förklarade syftet med studien, hur det kommer gå till och att medverkan är frivillig och 
kan avbrytas vid vilket tillfälle som helst. Konfidentialitetskravet handlar om att ”uppgifter 
om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Vi förklarade att personuppgifter inte är åtkomliga av 
utomstående personer och att deras identitet är anonyma i studien. Nyttjandekravet innebär 
att ” Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Vi förklarade att den samlade informationen från intervjuerna 
endast kommer användas till vår studie och sedan raderas. 
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8. Analys 
Detta kapitel redovisar studiens resultat. Nedan är de intervjufrågor som kopplas till 
forskningsfrågorna: 
  
Hur används lärplattan i undervisningen? Finns det speciella applikationer eller program? 
Lärare 1, 2, 4 och 5 framför att de använder sig av ett program på lärplattan som heter 
“Bingel”. Med Bingel kan de använda sig av motiverande och varierade uppgifter i 
undervisningen. Enligt lärare 2 används lärplattan vid repetitionssyfte samt som ett 
hjälpmedel för eleverna. Hon förklarar även att lärplattan underlättar för elever som har svårt 
med finmotoriken och kan istället lägga fokus på textens innehåll. 
Lärare 3 använder sig av bokstavsappar på lärplattan i sin undervisning. Appar från 
exempelvis ABC-klubben, skolplus och appar med QR-koder. Hon framför även att i hennes 
undervisning används lärplattan som ett komplement. Lärare 3 delar även ibland in sin klass i 
två grupper, där ena gruppen arbetar med lärplattan och den andra gruppen arbetar mer 
praktiskt. Detta gör hon på grund av att den grupp som arbetar med lärplattan är mer 
självständiga eftersom lärplatta ger direkt respons på om de gjort fel eller om de gjort rätt. 
Eftersom ena gruppen kan arbeta självständigt med lärplattan, får läraren möjlighet att hjälpa 
de elever som är i behov av extra stöttning. 

Finns det samarbete kring lärplattan mellan eleverna i din undervisning? 
Lärare 1 svarar att eleverna är “fiffiga” kompisar som stöttar och hjälper varandra. Lärare 2 
och 3 svarar att med lärplattan arbetar eleverna oftast individuellt. Lärare 2 förklarar att det är 
på grund av att lärplattan är ofta individanpassat. Enligt lärare 4 är det eleverna själva som 
skapar gemenskap med lärplattan, däremot har hon själv svårt som lärare att få till samarbete 
med lärplattan. Det är lättare att samarbeta med läroböcker tillägger hon. Lärare 5 förklarar 
att hon inte ser någon skillnad, eleverna samarbetar på samma sätt med lärplattan som med 
läroböcker. 
  
När eleverna arbetar i grupp, föredrar du att eleverna arbetar med lärplatta eller annan 
“klassisk” undervisning som exempelvis penna, papper och arbetsbok? 
Lärare 1 svarar att hennes elever arbetar i par oavsett läromedel. Hon svarar inte på vad hon 
föredrar, däremot anser hon att det är syftet med undervisningen som avgör. Lärare 2 och 4 
anser att det är svårt att svara på om de föredrar det ena eller det andra. Lärare 2 tillägger att 
lärplattan är bra till elever som behöver stöd samt att lärplattan har större inslag i 
undervisningen när eleverna är äldre. Lärare 4 berättar om ett tillfälle då eleverna hade 
grupparbete med lärplattan. Eftersom de använder sig av 1:1-metoden i hennes klass, blir det 
ändå att grupparbete blir enskilt eftersom gruppen arbetade med grupparbetet på sin egna 
lärplatta. Lärare 5 anser att vad hon föredrar, beror på vad de gör i undervisningen. Det är lätt 
att det bara är en elev som får “pilla” på lärplattan i grupparbeten. Hon förklarar att eleverna 
fokuserar på vem som ska ta ansvaret över lärplattan eftersom de arbetar med 1:1 är de vana 
vid att ha eget ansvar över lärplattan. Hon märker även att eleverna diskuterar mindre med 
varandra vid grupparbeten med lärplattan. 
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Föredrar du att eleverna arbetar med lärplattan eller böcker?  
Alla 5 lärarna svarar att de inte föredrar endast något av dem, utan kombinationen av olika 
undervisningsmetoder är att föredra. Lärare 5 svarar att det är motiverande för eleverna att 
använda både lärplatta och andra redskap. Hon framför att de elever som använder Ipad ofta 
på sin fritid, behöver också variation. Då dem elever är så vana vid att få direkt respons, att 
det kan vara bra att arbeta på ett annat sätt så att de får ta de lugnt också när de arbetar. 
  

“Man behöver få in fler bitar, träna på att skriva, skriva tydliga siffror, samtidigt som 
 eleverna ibland kan få släppa arbeten med handen och istället träna på ett annat sätt” 

(lärare 1). 
  

“Det ena behöver inte utesluta det andra. Jag arbetar mycket med konkret samt 
praktiskt material. Att arbeta med saker på olika sätt som eleverna sedan 

kommer möta i boken, då är lärplattan även en bit på vägen. Att arbeta med plockmaterial är 
ett sätt, sen lärplattan ett annat sätt och sen boken som sista i ledet” (lärare 2). 

  
“Jag tycker om att kunna ha varierad undervisning och på så sätt öka möjligheten för att möta 

varje barn. Skulle jag behöva välja, skulle jag nog välja lärplattan och sedan 
 kopiera upp det material jag vill ha i pappersform” (lärare 4). 

  
Hur individanpassar du din undervisning med lärplattan? 
Alla 5 lärarna svarar att de använder sig av “Bingel” som individanpassning med lärplattan. 
Lärare 1 förklarar att utifrån om eleverna kan läsa eller inte som hon väljer hur hon 
individanpassar med lärplattan. För de elever som inte kan läsa är “Bingel” bra för att då kan 
de få texten uppläst. Lärare 2, 3 och 4 tillägger att med “Bingel” individanpassas 
arbetsuppgifterna sig själv utifrån elevernas tidigare uppgifter. 
  
Bidrar lärplattan till språkutvecklingen, i så fall hur? 
Lärare 1 och 5 anser att lärplattan bidrar till språkutveckling. Lärare 1 använder sig av 2:1 i 
sin klass och har lärplatte-par. Hon förklarar att när eleverna sitter två på en lärplatta får de 
förklara för varandra och använda mer ord. Elever som är språksvaga kan även få texter på 
lärplattan upplästa av speciella applikationer. Lärare 5 förklarar också att lärplattan bidrar till 
språkutveckling genom att eleverna kan få texter upplästa på engelska och det finns större 
utbud av olika engelsktalande dialekter med lärplattan. Lärare 2 svarar att det finns elever 
som “blomstrat” när de började arbeta med “Bingel”. Bingel är motiverande för vissa elever, 
vilket gör att de sitter hemma och arbetar. 
 

Hur ser elevernas ämnesutveckling ut med användning av lärplattan? 
Lärare 1 anser att eleverna utvecklas mest i samspelet med grupperna och med lärarna. 
Lärplattan är mer ett hjälpmedel för att befästa kunskap samt träna på det de redan kan. 

“Många elever som lär sig skriva, sitter och skriver bara en massa bokstäver. Nu har vi ju 
appar så att man kan jobba med det som man behöver.  Lärplattan kan läsa upp 

vad det eleverna skrivit, det gör att de lär sig. De får höra när de gör fel, 
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det tycker jag är positivt för annars när man bara skrev, så trodde man att det ska vara på ett 
visst sätt och sen ska man fråga läraren… 

och tänk att det är 24 elever som ska vänta på att höra om de har skrivit rätt… 
nu kan de istället se på lärplattan och få det uppläst på en gång” (lärare 1). 

  
Enligt lärare 2 kan man använda Bingel för att se statistik på allt, hur eleverna har presterat 
och vad de har lärt sig. Sedan får man använda ett annat sätt att öva med eleverna på. Därefter 
får man lägga ihop alla pusselbitar så att man får en helhetsbild av vad eleverna kan. Lärare 2 
anser att lärplattan är som vilket läromedel som helst, viktigt att kombinera för att öka 
ämnesutveckling. 
Lärare 3 hade svårt att svara på den frågan: 
 

 “Jag vet inte om det jag tycker att det är så stor skillnad. Det beror mycket på vem 
eleven är, lärplattan kan nog motivera för vissa elever som inte tycker att det är lika 

motiverande att sitta och räkna i en bok” (lärare 3). 
  
Lärare 4 svarade på den frågan att undervisningen framför allt blir mer lustfyllt med 
lärplattan. 

“i matematiken kan man individualisera på ett 
 lättare sätt och i svenskan kan de skriva i Driven” (lärare 4). 

  
Lärare 5 svarade att hon tror mycket på variation. Att ämnesutveckling inte beror på själva 
lärplattan, lärplattan bidrar till variation och själva variationen bidrar till ämnesutveckling. 
Men att dagens generation är i behov av direkt respons, att saker och ting ska gå så fort samt 
belöning. Detta sker enkelt tillsammans lärplattan fortsätter hon. 
  
Hur arbetar eleverna med lärplattan, enskilt eller grupp? 
Lärare 1 har 2:1 i sin undervisning och på frågan svarade hon att det beror på syfte. Lärare 2 
svarade att de främst arbetar med Bingel och då arbetarklassen i halvgrupp. Trots att hon har 
en lärplatta som två elever delar på, föredrar hon att dela upp eleverna så att de sitter en elev 
till en lärplatta. Hon förklara att detta på grund av att eleverna är precis i början av sin 
skolgång, därför har de inte använt lärplattorna så mycket. 
  
“Man vill först kolla på hur eleverna formar bokstäverna. För att trycka på tangentbord gör de 

ändå hemma och de ger ingen känsla för att hur man formar bokstäver och siffror. 
 När eleverna har koll på det mer, då kan de använda lärplattan mer” (lärare 2). 

  
Enligt lärare 3 arbetar de oftast enskilt. Ibland när eleverna spelar spel på lärplattan eller 
skriver texter, då kan de få sitta två och två till en lärplatta. Hon förklarar att eleverna arbetar 
mycket i lärpar och då sitter de två och två. 
Lärare 4 svarade att eleverna oftast arbetar enskilt. Hon anser att det är ett utvecklingsområde 
som hon gärna tänker på i framtiden. 
  

“Skulle du fråga lärare 1 och 2 där de arbetar 2:1, där arbetar de ju mer i grupp. 
Mycket forskning säger ju att man lär sig väldigt mycket av att arbeta tillsammans. 
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Att skriva till sig läsning tror jag att man ska vara 2:1 egentligen, men jag är inte riktigt där. 
Men det är absolut något jag skulle kunna utveckla hos mig själv. 

Jag tycker väldigt mycket om när det är lugn och ro, 
oftast så måste jag arbeta väldigt mycket för att det ska vara lugn och ro när vi ska samarbeta. 

Därför blir det ofta att jag väljer att de ska sitta själva” (lärare 4). 
 
I lärare 5:s undervisning arbetar eleverna majoriteten av tiden också enskilt. Eleverna arbetar 
ibland 2:1 när de ska spela in eller fota något med lärplattan. Lärare 5 tycker att det är 
intressant att se när eleverna ibland arbetar 2:1 då de är vana med att arbeta 1:1. 
  

“Det gäller att tänka till, vem av dem i gruppen som ska hämta sin lärplatta, 
för annars blir det lätt att någon i gruppen hämtar just sin egen lärplatta som 
 är mer tekno-van, som alltid hämtar sin lärplatta, som tar kommandot och 

 gör allt för att det går fortare” (lärare 5). 
  

Dessa frågor och svar är kopplade till den andra forskningsfrågan: 2. Vilka för- och nackdelar 
finns med lärplattan i undervisningen? 
  
Vilka fördelar finns med lärplattan? 
Alla lärare är positivt inställda till lärplattan. En av fördelarna med lärplattan svarade tre av 
lärarna (1, 2, 3) att den fungerar bra som ett hjälpmedel och att det är viktigt att den inte tar 
över helt. En annan fördel var att man kan använda sig av QR-koder, det kan exempelvis 
finnas elever som har det svårare att läsa eller har svårt att komma till ro, då kan QR-sagor 
underlätta läsningen svarade lärare 3. Samtidigt kan QR-sagor även fungera som 
extrauppgifter ifall eleverna hinner klart med andra uppgifter snabbt enligt lärare 1. En tredje 
fördel med lärplattan som lärare 5 förklarade var att man kan ha i princip allt i formatet. Det 
är många läroböcker och arbetsböcker som finns digitalt och ett oändligt utbud. Enligt lärare 
4 var det svårt att föreställa sig hur man arbetar på andra skolor. 
        
”Jag ÄLSKAR (uttrycksfullt) ju mina lärplattor. Hur gör man på andra skolor när eleverna är 
klara? För jag använder lärplattan varje dag, inte varje lektion, men varje dag, så jag tycker 

dem är jättebra” (lärare 4). 
  
Dock var alla lärare tydlig med att syftet med lärplattan i undervisningen är viktigt. Även om 
det handlar om att eleverna får använda valfri app i 10 minuter så ska det alltid finnas ett 
syfte med det dom gör säger lärare 4. Enligt lärare 2 måste allt de väljer på lärplattan ha ett 
tydligt syfte. 

     ”Som nu när vi arbetar med Bingel, har det varit i repetitions-syfte och 
alltid kopplat till övrigt vi gör i undervisningen för att få in en röd tråd och ett sammanhang” 

(lärare 2). 
  
Lärare 2 förklarade även hur lärplattan kan underlätta undervisningen. Om en elev 
exempelvis har svårigheter med finmotoriken och ska skriva en faktatext, behöver denne inte 
både tänka på finmotoriken och uppbyggnad av faktatext. I ett sådant sammanhang kan 
lärplattan underlätta som hjälpmedel (lärare 2). 
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Vilka nackdelar finns med lärplattan? 
Lärare 3 förklarar att nackdelen med lärplattan kan vara att eleverna har svårt att släppa 
lärplattan ibland på grund av att de är så fokuserade på någonting. Då brukar lärare 3 
förbereda eleverna genom att räkna ner tiden så att eleverna vet att nu är det 5 minuter kvar, 
sedan 3 minuter kvar och så vidare. Denna metod hjälper dock inte ibland tillägger hon. En 
av nackdelarna enligt lärare 2: 
  

”om inte appen erbjuder extra uppgifter i många olika nivåer försvårar det arbetet 
för läraren med att anpassa undervisningen till elevernas olika 

 förutsättningar och behov, det blir också klurigt att ”se” progressionen 
i elevernas lärande om inte appen är uppbyggd som till exempel ”Bingel” (lärare 2). 

  
 En annan nackdel med lärplattan enligt lärare 2: 
 

”den sociala interaktionen minskar, eleverna blir inte lika aktiva i samtal mellan varandra 
utan mer fokuserade på det som händer på skärmen och därmed försvinner träningen av de 

sociala färdigheterna”. 
  
En nackdel enligt lärare 1 är när internet inte fungerar, då är det bra att ha reserv. Enligt lärare 
4 är en nackdel att eleverna använder lärplattan i skolan, på fritids samt hemma och att det då 
blir mycket skärmtid. Sen kanske skärmtiden inte är så farligt så länge eleverna gör någonting 
vettigt nämns också. Nackdelen är i så fall enligt lärare 4 att eleverna sitter annorlunda med 
nacken. Lärare 5 tycker att nackdelen med lärplattan är att eleverna inte alltid ser den som ett 
verktyg, utan snarare som en leksak. Detta är någonting man måste arbeta hela tiden med så 
att lärplattan endast ses som ett verktyg och inte en leksak. Lärare 5 förklarar även att i början 
av sin karriär var användning av lärplattan väldigt noggrant genomtänkt. När eleverna 
promenerade med lärplattan skulle locket vara stängt och inte springa omkring och spela med 
den. Lärare 5 förklarade även att lärplattan endast används i undervisningen, detta gäller även 
när eleverna ska spela spel att fysiska spel föredras över spel på lärplattan. 
  
Har du fått någon utbildning inom användningen av lärplattan? Om inte, önskar du 
utbildning? 
I frågan om lärarna fått fortbildning inom lärplattan, svarade 4 lärare av 5 att de inte fått 
någon utbildning. Den lärare (1) som fått någon typ av utbildning svarade att hon var med i 
en så kallad ”pilotgrupp”, där lärare från olika skolor i kommunen samlades för att delge hur 
de arbeta med digitala verktyg i skolan. Av de lärare (lärare 2, 3, 4, 5) som inte fått 
fortbildning svarade lärare 3 att hon önskat fortbildning, lärare 2 anser att hon inte behöver 
det. De resterande två, lärare 4 och 5, anser att om det finns fortbildning så skulle det vara 
bra, men att de lär sig mycket av varandra så det behövs egentligen ingen utbildning. 
  
Har ni kollegial samverkan kring att utveckla undervisningen med lärplattan? 
På den frågan svarade lärarna att de har någonting som kallas pedagogiskt forum varje 
onsdag. 
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“Vi har pedagogiskt forum där vi kör på kollegial 
 lärande där vi brukar ha olika teman, det kan vara allt möjligt. 

En av mina kollegor var väldigt inne med Bingel, då har hon liksom jobbat in det och sen har 
hon visat oss andra hur hon använder det och hur det funkar” (lärare 5) 

  
Hur bedömer du om applikationerna/ programmen är relevanta för din undervisning? 
Lärare 1 prövar samt läser på om dem sedan får eleverna testa. Lärare 2 förklarar att allt dem 
gör på exempelvis Bingel i svenska och matte är kopplat till övrig undervisning. Allt som 
väljs måste ha ett tydligt syfte, sen är de relevanta för undervisningen. Lärare 3 väljer apparna 
utifrån det område som eleverna arbetar med. Om de exempelvis arbetar med klockan så väljs 
appar som passar till just klockan. 

“Jag tror man utgår från det centrala innehållet man ska arbeta med, hämtar det från 
läroplanen utifrån sin planering” (lärare 3). 

  
“Oftast bestämmer jag vad vi ska arbeta med och sen söker 

jag efter en app/program som är relevant till det vi arbetar med. Jag styr nog nästan aldrig 
efter åh nu har vi den här appen, nu vill jag arbeta med det här, 

utan det är att jag bestämmer vad vi ska arbeta med och sen letar jag upp något som kopplar” 
(lärare 4). 

  
Lärare 5 förklarar att hon först laddar ner och testar applikationen/programmet för att kolla 
om det är något intressant, därefter kollar vad som är syftet med arbetsområdet och om det 
har koppling till arbetsområdet. 
  
Har du märkt någon skillnad i hur eleverna fungerar som helklass med användningen av 
lärplatta? Har lärplattan påverkat kommunikationsmönstret i klassrummet? 
Enligt lärare 1 fångar lärplattan elevernas uppmärksamhet lätt och eleverna har tendens att 
fastna i lärplattan. Dock arbetar de mycket med hur man använder lärplattan för att det inte 
ska fånga något annat tillägger hon. 
  

“De är ändå väldigt bra på att sitta och diskutera” (lärare 1). 
  

 “Ja men så blir det, ibland får eleverna hörlurar när de ska kolla på saker, då blir de 
ännu mer avskärmade. Om man jämför med en bok så blir eleverna mer inne i lärplattan, 

då menar jag inte att de koncentrerar sig mer, utan då menar jag att de blir på något 
sätt så fångade på ett helt annat sätt än med en bok” (lärare 2).” 

  
Hon tillägger även att när eleverna använder sig av en bok, blir de mer aktiva med att 
diskutera och hjälpa varandra, lärplattan blir så uppslukande. Lärare 3 har svårt att nå 
eleverna ibland när de sitter med sin lärplatta förklarar hon. Hon förklarar att det händer att 
eleverna ibland har svårt att pausa det de gör på lärplattan när läraren ska förklara något. Hon 
förklarar även att eleverna ibland uppfattar lärplatta som fritid eller speltillfälle och det 
händer lätt att det blir rörigt. 

  
“ibland har vi haft att de inte får prata med varandra när de sitter med lärplattan 
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 för att då springer de mellan varandra väldigt mycket” (lärare 3). 
  
Enligt lärare 4 blir det oftast väldigt lugnt i klassrummet när eleverna arbetar med deras 
lärplattor. 

“Sitter dem på sina platser så är de väldigt uppslukade 
 av sin lärplatta. Så det blir oftast väldigt lugnt” (lärare 4). 

  
Däremot kan hon inte svara på om just lärplattan påverkat kommunikationsmönstret mer eller 
mindre till skillnad från andra undervisningsmetoder. 
  

“Har dem lärplattan framme så är det så lätt att den tar all fokus. 
 Att eleverna sitter och pillar på skärmen hela tiden, så fort man pillar så händer det något, 

trycker jag någonstans kommer något upp, drar så på ett sätt kommer något 
annat ner och så är det inte med en bok” (lärare 5). 

  
Hon förklarar även när eleverna arbetar med lärplattan och blir rastlösa börjar de istället att 
pilla på skärmen, till skillnad från när elever arbetar med arbetsbok och blir rastlösa, börjar de 
istället att prata med varandra avslutar hon. 
  
Har den digitala undervisningen påverkat ditt yrke? Exempelvis vid planering och 
individanpassning. I så fall, på vilket sätt? 
Lärare 1 anser att den digitala undervisningen har påverkat läraryrket positivt. Hon anser att 
det är lättare att skicka ut saker till eleverna, istället för att kopiera upp papper. Exempelvis 
kan hon skicka ut en speciell QR-kod till eleverna. Hon tillägger dock att hon inte arbetat på 
något annat vid, därför har hon inget att jämföra med. Lärare 2 anser att Bingel ger henne 
fantastiska möjligheter för individanpassning. 
 

“Det är olika arbetssätt som ger olika inlärningssätt” (lärare 2). 
  
Hon förklarar även att det är bra med variation så att eleverna inte tröttnar på ett arbetssätt, 
där har den digitala undervisningen underlättat och gett fantastiska möjligheter förklarar hon. 
Själva planeringen har inte påverkats av digitala läromedel, däremot har det öppnat fler 
möjligheter avslutar hon. För lärare 3 har digitala undervisningen underlättat mycket. 
  

“Det finns så många sätt att arbeta på, många sätt att använda lärplattan på 
 och utnyttja den till fullo, särskilt just när man ska försöka arbeta med den två och två 

just för att då kanske det blir mer språkutvecklande och 
lärplattan kanske får en annan roll” (lärare 3). 

  
Hon hävdar även att lärplattan underlättar läraryrket då det är lättare att ha en plan B, det är 
enkelt att förbereda uppgifter på Bingel. Lärare 4 anser att den digitala undervisningen är en 
väldigt stor fördel och underlättar hennes yrke. Hon förklarar att när eleverna arbetar på 
lärplattan kan hon enkelt se från sin egna lärardator elevernas resultat samt vad de gör på 
deras lärplattor. Det underlättar jämfört med att ta hem alla individuella matteböcker för att se 
vad eleverna har gjort. Det kan påverka yrket fortsätter hon, om något inte funkar som 
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exempelvis internet. Då är det lättare att använda andra undervisningsmetoder som inte kan 
påverkas av exempelvis internet. Lärare 5 kan inte jämföra med något börjar hon, däremot 
svarar hon att hon tror det underlättar. Hon förklarar att om en klass har stor spridning 
kunskapsmässigt, underlättar digital undervisning. 
  
8.1 Resultat  
Som vi nämnt tidigare i studien innebär medierande redskap att människor använder redskap 
för att förstå och agera i omvärlden (Säljö, 2014, s. 301). Genom hela studien är synen på 
lärplattan som ett medierande redskap, då syftet med lärplattan i skolan, är att den dels 
används som ett redskap för eleverna samt arbetsredskap för lärarna. 
  
Resultat som är kopplade till fråga 1: 
Hur används lärplattan som ett medierande redskap i undervisningen? 
Lärplattan används i stor del för repetitions-syfte samt som hjälpmedel i undervisningen.  
Lärplattan är bland annat ett hjälpmedel för att kommunicera med skrift om det finns elever 
med kommunikationssvårigheter. Lärplattan används även som hjälpmedel när eleverna 
upplever att det är jobbigt att lägga energi på att forma bokstäver. Med lärplattan kan 
eleverna istället då fokusera på innehållet i texten.  Lärplattan ger eleverna och lärarna 
tillgång till bra applikationer eller program som används i undervisningen. Bland annat 
bokstavs-appar och QR-koder.  
Majoriteten av lärarna anser att lärplattan ska användas som ett komplement och inte ersätta 
andra undervisningsmaterial. Lärarna anser att det är viktigt att få in fler metoder att arbeta 
på. Lärplattan används alltså som en del av andra redskap och som inte ska utesluta något 
annat. Varierad undervisning gynnar alla elever. 
En av lärarna delar oftast upp klassen i två grupper så att ena gruppen börjar arbeta med 
lärplattan, medan den andra gruppen arbetar mer praktiskt. De elever som arbetar med 
lärplattan blir mer självständiga då lärplattan är självrättande samt får eleverna direkt respons 
på om de gjort fel eller belöning om de gjort rätt. I och med att lärplattan är självgående får 
läraren chans att hjälpa de elever som är i behov av extra stöttning. Lärplattan används alltså 
som ett hjälpmedel för inte bara eleverna utan även läraren. Lärplattan används även vid 
samarbeten i undervisningen. Eleverna hjälper varandra när de använder lärplattan i 
undervisningen. En av lärarna använder sig ibland av skrivbar när de arbetar med lärplattan, 
dock är det lättare att få till samarbete med läroböcker än med lärplattan anser en av lärarna. 
Lärplattan är ett bra undervisningsmaterial för individanpassning, då det finns speciella 
applikationer/program på lärplattan som anpassas utifrån elevernas förutsättningar. På så sätt 
bidrar lärplattan till progression i undervisningen. I undervisningen bidrar lärplattan även till 
ämnesutveckling då lärplattan kan motivera elever som inte anser att det är lika lustfyllt att 
arbeta med exempelvis läroböcker. Dock kan inte endast lärplattan användas för 
ämnesutveckling, som tidigare nämnt är lärplattan ett hjälpmedel som ska kombineras 
tillsammans med annat. När eleverna är i början av sin skolgång ska inte lärplatta användas 
lika intensivt i undervisningen. Då är det viktigare att eleverna lär sig forma bokstäver, 
därefter kan de använda lärplattan mer i undervisningen. Däremot ju äldre eleverna blir, desto 
större inslag har lärplattan i undervisningen. 
Oftast arbetar eleverna enskilt med lärplattan. Dock beror det på syftet med undervisningen. 
När eleverna ska arbeta i grupp med lärplattan är det viktigt som lärare att tänka på vilka som 
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ska vara i grupp. Blir lätt att de elever som är mer van vid att arbeta med lärplattan, ta 
kommando och vill genomföra arbetsuppgifterna fortare. Lärplattan är ett bra 
undervisningsmaterial efter att läraren har introducerat ett tema. Då vet eleverna hur de ska 
använda lärplattan efteråt i övrig undervisning. Lärplattan kan både användas vid 
grupparbeten samt enskilt arbete samtidigt. Det kan vara ett grupparbete där eleverna delar in 
arbetet så att varje elev ska hitta olika information, då kan varje enskild elev i grupparbete 
använda sin egna lärplatta för att söka information exempelvis. 
  
Resultat som är kopplade till fråga 2: 
Vilka för- och nackdelar finns med lärplattan i undervisningen? 
Fördelar: 
Generellt är lärarna i vår studie positivt inställda till lärplattan. En fördel som de flesta av 
lärarna framförde var, som tidigare nämnt, att lärplattan är ett bra hjälpmedel i 
undervisningen. Finns det elever med skrivsvårigheter och som har svårt med finmotoriken, 
kan i det här fallet lärplattan, underlätta för eleverna och fungera som ett hjälpmedel. 
Lärplattan kan även underlätta för elever med lässvårigheter, då med hjälp av exempelvis 
QR-sagor kan eleven få sagan uppläst samtidigt som hon/han kan följa med i texten. 
En av lärarna vår kvalitativa intervjustudie nämnde att på lärplattan använder de sig av 
rättstavningskontroll, då de felstavade orden blir rödmarkerade och att på så sätt bidrar även 
lärplattan till elevernas språkutveckling vilket är en fördel med att använda lärplattan i 
undervisningen. Ytterligare en fördel med lärplattan var att lärarna inte behöver släpa på olika 
böcker samt lösa papper då de har tillgång till allt via sin lärplatta eller dator. 
En annan fördel var att det finns större utbud att arbeta med på lärplattan samt fler 
valmöjligheter, många arbetsböcker finns tillgängligt digitalt. Med hjälp av speciella 
applikationer har lärarna även tillgång till att se en del arbetsuppgifter eleverna utför på sin 
lärplatta, detta gör att lärarna har mer koll på elevernas progression samt vad de arbetar med 
på lärplattan. En annan positiv aspekt med lärplattan är att den ger fler möjlighet för lärarna 
att fokusera på enskilda elever. Då de elever som arbetar med lärplattan blir mer 
självständiga, kan lärare hjälpa de elever som behöver hjälp. Lärplattan bidrar även till 
effektivare kommunikationsmetoder. Lärarna kan skicka ut läxor via applikationer eller 
program som exempelvis på Bingel. Läraren kan även ta del av vad eleven har arbetat med 
då. 
Nackdelar: 
Någonting som visas i våra resultat är att 1:1-principen ökar elevernas motivation. Det kan 
ses både som en fördel, men även som en nackdel. Vissa elever kan bli så motiverade av 
deras lärplattan att det kan vara svårt för lärare att få elevernas uppmärksamhet. Eleverna kan 
bli så fokuserade med lärplattan att de har svårt att släppa taget om den. Som besvarat i första 
syftes-frågan, är det dock viktigt med kombinationen av olika läromedel i undervisningen. 
Att arbeta med olika metoder, är det som motiverar eleverna. 
Som tidigare nämnt finns det applikationer och program som ger läraren möjlighet till att ta 
del av elevernas progression. Dock finns det även applikation och program som inte erbjuder 
uppgifter i olika nivåer, då blir det istället svårt att se progressionen, någonting som en av 
lärarna ansåg var en nackdel. 
En lärare upplevde att eleverna kan se lärplattan som en leksak och inte ett läromedel. Något 
hon förklarar att de arbetat intensivt med, så att eleverna förstår vad lärplattan är och hur den 
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används i skolan, endast för undervisningssyfte. Eleverna har även svårt att låta bli att pilla på 
lärplattan och detta har påverkat kommunikationen negativt då de glömmer bort att prata med 
varandra, även under grupparbeten. 
En annan nackdel är om applikationer eller programmen inte erbjuder olika svårighetsnivåer, 
då är det svårt att anpassa undervisning till elevernas förutsättningar och behov. 
Ytterligare en nackdel är även att den sociala interaktionen minskar då eleverna inte blir lika 
aktiva med varandra utan mer fokuserad på skärmen. På så sätt bidrar lärplattan till att minska 
träningen på de sociala färdigheterna. 
Med lärplattan sitter eleverna ofta med skärm framför ansiktet, hemma, skolan samt på 
fritids. Det kan även påverka elevernas kroppshållning, att de placerar nacken annorlunda. 
  
Resultat som är kopplade till fråga 3: 
Hur har lärplattan influerat arbete som berör planering och genomförande av undervisning? 
Majoriteten av lärarna anser att lärplattan har influerat deras yrke positivt. De anser att det 
bland annat är lättare att nå ut till eleverna, lättare att individanpassa och det skapar variation 
på arbetssättet i planeringen. Det är dock inte digitala läromedel som influerat själva 
planeringen, utan det är snarare att digitala läromedel ger fler valmöjligheter och variation. 
Vår studie visar på att majoriteten av lärarna anser att de behöver, om sådan finns, 
fortbildning inom lärplattan. En av lärarna vi intervjuat förklarade även vikten med att vara 
IT intresserad om man ska arbeta med digitala verktyg samt 1:1 och 2:1 i sin undervisning. 
Finns det 1:1- eller 2:1-metod bör läraren ha med det i sin planering. 
Lärarna har kollegial samverkan och något som kallas för pedagogiskt forum varje onsdag. 
Där träffas de för att diskutera bland annat sådant som rör undervisningen. Lärarna kan då 
diskutera olika applikationer och program som de använder sig av och kan därmed tipsa 
varandra om sånt som är bra att ha med i planeringen. Denna typ av kollegial samverkan 
influerar lärarnas planering vid användning av lärplattan. 
En del av planeringen med lärplattan är att bedöma om applikationer eller programmen är 
relevanta i undervisningen. Lärarna i vår studie väljer uppgifter på lärplattan som är kopplat 
till just det tema som eleverna arbetar med. Applikationer och programmen väljs alltså utifrån 
ett arbetsområde. En av lärarna väljer att testa uppgifter på lärplattan, innan eleverna får 
tillgång till det. 
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 9. Diskussion 
Efter att ha analyserat intervjuerna och sammanfattat lärarnas svar, syntes både likheter och 
skillnader kring vissa frågor. Nedan framförs metoddiskussion och slutsatser. 
  
9.1 Metoddiskussion 
Tidigare forskningar inom området inriktar sig mer på datorer samt från ett elev- och 
lärarperspektiv. Tidigare forskning som vi valt att ta med inriktar sig endast på 1:1 där varje 
elev och lärare har en varsin dator. I vår studie inriktar sig några av lärarna på 2:1 samt 1:1 
där eleverna och lärarna använder lärplatta istället för dator. Detta kan ses som ett problem då 
vår studie behandlar lärarnas perspektiv på lärplattan och inte datorn. 
Vi valde att använda en halvstrukturerad kvalitativ intervju som metod då studien utgår från 
vad lärare anser om lärplattan bland annat i undervisningen. Kvale & Brinkmann (2014, s. 
45) förklarar att en sådan intervju följer ett visst tema där rum för följdfrågor finns och detta 
var tanken med intervjuerna. Vi formulerade även intervjufrågorna från ett fenomenologiskt 
perspektiv där halvstrukturerade kvalitativa intervjun berör 12 aspekter där 6 av dessa 
tillämpades till vår studie (ibid, s. 46). 
Den första aspekten är ’det deskriptiva’ som handlar om att uppmuntra den intervjuande att 
dela med sig av erfarenheter/upplevelser kring ett fenomen (ibid, s. 47). När vi diskuterade 
metodval ville vi främst inrikta oss på lärares syn kring lärplattan i undervisningen, 1:1 och 
lärares syn kring elevernas koppling till lärplattan. Därför formulerade vi intervjufrågorna på 
ett sådant sätt som skulle uppmuntra lärarna till att dela med sig av sina 
erfarenheter/upplevelser. 
Den andra aspekten är ’fokusering’ som handlar om att tematisera intervjun där fokus ligger 
på den intervjuades uppfattning av frågan och att tillåta öppna frågor (ibid, s. 48). I och med 
att vi valde just en halvstrukturerad kvalitativ intervjumetod var detta förhoppningen vi hade 
inför intervjuerna. Vi skapade strukturerade frågor som grund men ville få så utförliga och 
detaljerade svar som möjligt utifrån lärarnas perspektiv även om det innebar att få åsikter 
kring andra delar som inte hörde till just frågan men som den intervjuade valde att dela med 
sig av ändå. 
Den tredje aspekten är ’mångtydighet’ vilket innebär att den intervjuade kan ge ett svar och 
sedan ändra det svaret senare under intervjun och detta kan exempelvis bero på 
kommunikationsbrist (ibid, s. 48). Denna aspekten valde vi att ha med i efterhand då vi 
märkte att vissa lärare ibland kunde säga en sak men motsäga sig själv senare. 
Den fjärde aspekten är ’förändring’ och innebär att när vissa frågor ställs kan den intervjuade 
ändra sin åsikt/svar kring temat då det skapar nya funderingar kring temat hos den intervjuade 
(ibid, s. 48).  
Den femte aspekten är ’känslighet’ och handlar om att flera personer blir intervjuade med 
samma frågor men kan ha olika åsikter kring temat (ibid, s. 49). Detta var en stor del av syftet 
med intervju som metodval, att förhoppningsvis få olika svar från de medverkande lärarna 
kring samma frågor. Dels för att kunna jämföra svaren men även för att få en uppfattning av 
hur pass olikt det ser ut beroende på lärare. 
Den sista aspekten är ’positiv upplevelse’ som handlar om att den intervjuade får uttala sig 
inom ett specifikt tema och känna sig hörd (ibid, s. 49). Denna aspekt valdes även i efterhand 
då vi märkte bland annat att förbestämda intervjutiden gick över på alla intervjuer. Vi märkte 
även att lärarna gärna fortsatte samtalet om temat efter att inspelningen avslutats. Detta anser 
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vi tyda på att lärarna fick uttrycka sig ordentligt och hade mycket att säga kring temat, utan 
en begränsad tidsram. 
Det positiva med en kvalitativ intervju som metodval var bland annat engagemanget och 
intresset för studiens tema från de medverkande lärarna, vilket resulterade utförliga svar från 
de flesta. Intervjufrågorna var formulerade på förhand men samtalet blev väldigt naturligt på 
plats därav uppkom vissa följdfrågor. En annan positiv aspekt var att kunna omformulera sig 
direkt om otydligheter uppkom kring frågorna. 
Det negativa med kvalitativ intervju som metodval var bland annat tidsåtgången. Processen 
från att maila till olika skolor och vänta på svar, bestämma tid och datum att besöka skolan 
för intervju, till att åka till skolan och intervjua samt transkribera var extremt tidskrävande. 
En annan negativ aspekt var även att vi endast fick svar från en skola. Det hade varit 
intressant att jämföra med fler lärare från olika skolor för att få en bredare analys och resultat. 
Digitalisering i undervisningen lär kontinuerligt öka som det redan gjort och gör. 
Det blir alltmer integrerat i skolan och framtida studier inom detta område kommer 
förmodligen också att öka. Med det bildas förhoppningsvis en ännu större vetenskaplig grund 
till vad för påverkan på undervisning digitaliseringen har. Funderingar kring framtida studier 
är exempelvis om så kallade traditionella läromedel kommer ersättas helt och hållet med 
digitala verktyg. Då kan man också fundera på hur undervisningen kommer kunna 
individanpassas om detta skulle hända i och med att många lär sig på olika sätt. Ett möjligt 
svar till denna fråga kan vara att digitaliseringen blir så pass normaliserat i samhället för den 
generationen att böcker, penna och papper inte existerar i deras värld. En annan fundering 
kring en framtida studie är hur kunskap samt användning av digitala verktyg i skolan kommer 
påverka och anpassas i framtida arbetsplatser. 
 
 
9.1.2 Resultatdiskussion 
Som vi nämnt i studiens teoribakgrund innebär medierande redskap att människor använder 
redskap för att förstå och agera i omvärlden (Säljö, 2014, s. 301). Genom hela studien anses 
lärplattan vara ett medierande redskap, då syftet med lärplattan i skolan är att den dels 
används som ett redskap för eleverna samt arbetsredskap för lärarna. 
  
Resultat kopplat till fråga 1:  
Hur används lärplattan som ett medierande redskap i undervisningen? 
Lärplattan används mestadels som ett hjälpmedel för både elever och lärare. Bland annat som 
ett hjälpmedel för elever med kommunikationssvårigheter och de som har svårigheter med 
finmotoriken. I Unos uno:s forskningsstudie (2011–2013) framgår det i slutrapporten för 
2011 att lärarna använder digitala läromedel, i det fallet datorn, som ett hjälpmedel för elever 
med skrivsvårigheter, då datorn har stavningskontroll som hjälper eleverna (Grönlund et al. 
2011, s. 14). Att arbeta med lärplattan innebär inte att utesluta andra undervisningsmetoder. 
Det mest relevanta är att lärplattan nyttjas som ett komplement i undervisningen. Det ska 
fungera som ett redskap tillsammans med andra redskap för att färdigställa elevernas 
kunskaper. För att färdigställa dessa kunskaper med lärplattan använder lärarna applikationer 
eller program kopplade till det temaundervisningen berör. Enligt lärarna i vår kvalitativa 
studie är det bra att använda lärplattan i undervisningen efter en introduktion av ett tema, 
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detta på grund av att då har eleven ökad kunskap och vet därefter eleverna vad de ska arbeta 
med på lärplattan. 
När eleverna arbetar med/i lärplattan blir de mer självständiga, då lärplattan gör lite av 
lärarens arbete, som att ge respons. I och med att eleverna bli självständiga när de arbetar 
med lärplattan ger det möjlighet för läraren att hjälpa andra elever. Detta är något som även 
kan ses som en negativ aspekt, vilket redovisas senare i diskussionen. 
Lärplattan kan även användas när eleverna ska samarbeta i undervisningen, däremot anses 
lärplattan vara svårare att få till samarbeten med än med en lärobok. 
Vi anser att detta kan bero på det som en del av lärarna nämnt som nackdel med lärplattan, att 
lärplattan tar all fokus från eleverna då den ökar motivationen samt pillar eleven på skärmen, 
får de direkt respons. När lärarna ska bilda samarbetsgrupper är det viktigt att tänka på att 
vissa elever som är mer vana att arbeta med lärplatta (ipad) hemma, tar lätt över och vill vara 
den som styr på lärplattan för att arbetet ska gå fortare. Detta kan kopplas ihop med begreppet 
“appropriering” som menas att människor blir bekväma med att arbeta med kulturella 
redskap, som i det här fallet, blir eleven bekväm med att använda lärplattan. 
Dock kan lärplattan användas både i grupparbeten och enskilt arbete samtidigt. 
Eleverna kan dela upp gruppuppgiften om det exempelvis handlar om att söka information, 
kan eleverna komma överens om att leta upp viss information på sin egen lärplatta. 
Lärplattan bidrar till individanpassning. Detta sker genom speciella applikationer eller 
program som lärarna laddar ner på lärplattorna och använder sig av i sin undervisning. ... 
Lärplattan används även som en del av ämnesutveckling då det är ett redskap som motiverar 
vissa elever eleverna. Viktigt att tänka på är att lärplattan ska fungera som ett komplement 
och kan inte stå för ämnesutveckling själv. 
Lärplattan ska inte användas intensivt i undervisning för de yngre åldrarna då de behöver öva 
på att bland annat forma bokstäver. Däremot kan användningen öka i de högre årskurserna. 
Detta är något vi starkt håller med om, vi anser att man ska vara försiktig med att införa 
lärplattan som ett dagligt verktyg för elever som går i årskurs F-2, då vi håller med lärarna 
om att eleverna först behöver lära sig forma bokstäver och siffror. Däremot håller vi också 
med om att lärplattan kan användas som ett hjälpmedel för elever som behöver “vila 
fingrarna”. 
  
Resultat kopplat till fråga 2: 
Vilka för- och nackdelar finns med lärplattan i undervisningen? 
Fördelar: 
Som tidigare nämnt i diskussionen, att lärplattan främst fungerar som ett hjälpmedel på 
många olika sätt för eleven. 
Lärplattan bidrar även till effektiva arbete för lärarna då lärplattan kan innehålla flera 
arbetsmaterial läraren slipper dras med för hand. 
Detta är även något som framkommer i Unos uno:s forskningsstudie, där resultat (2011) visar 
att, sedan införandet av 1:1 anser majoriteten av lärarna att datorn bidragit med effektivare 
arbetsmetoder (Grönlund et al,., 2011, s. 8). 
Lärplattan bidrar även till att lärarna kan arbeta på flera olika sätt i sin undervisning då det 
finns fler valmöjligheter. I dag finns fler läroböcker digitalt också. 
I lärplattan kan lärarna ladda ner applikationer eller program som gör det möjlighet för dem 
att se vad eleverna arbetar med samt vilken “nivå” kunskaperna ligger på. På så sätt kan den 
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proximala utvecklingszonen kopplas då den behandlar en liten del att läraren kan se vart 
eleven befinner sig i sin utveckling. Lärplattan hjälper eleven att befästa kunskap, för att nå 
sin proximala utvecklingszon, så att läraren kan ta eleven vidare. 
Med lärplattan blir eleverna mer självständiga i deras arbete, det ger läraren chansen att 
hjälpa de elever som är i behov av extra stöd. 
Lärplattan bidrar även till att kommunikationen blir effektivare på så sätt att läraren kan 
skicka ut läxor via applikationer eller program. Även något som framgår i Unos uno:s 
forskningsrapport från 2013 att lärarna upplever att de kan kommunicera på flera sätt med 
hjälp efter införandet av 1:1 (Grönlund et al,., 2013, s. 34). 
 
Nackdelar: 
Något som visas i vår studie samt Unos uno:s forskningsstudie (2011, s. …) är att 1:1-
principen ökar elevernas motivation. Detta kan ses som en fördel, men även som en nackdel. 
Vissa elever föredrar att arbeta med lärplattan så mycket att de har svårt att släppa fokus på 
den. Dock anses varierad undervisning, det som motiverar eleverna mest. 
På lärplattan kan lärarna ladda ner lämpliga applikation och program som inte har olika 
nivåer på arbetsuppgifterna. Detta anses som en nackdel för att lärarna inte se elevens 
progression. 
I vår studie framgår det inte att någon av lärarna anser att arbetsbelastningen blir tyngre med 
1:1, däremot var det 40% av lärarna i Unos uno:s forskningsprojekt (2011–2013) som 
upplevde tyngre arbetsbelastning. De upplevde även ökade störningar i undervisningen på 
grund av sociala medier som gjorde att eleverna blev distraherade (Grönlund et al,., 2011, s. 
4). Dock upplevde en lärare i vår studie att eleverna kan se lärplattan som en leksak och inte 
ett läromedel som endast är till för undervisningssyfte. Lärarna upplever även en störning på 
så sätt att eleverna pillar på skärmen, detta har även resulterat till att eleverna kommunicerar 
mindre med varandra. 
När det pillas på en skärm, händer det alltid något och det fångar eleverna. Till skillnad från 
en bok, där du kan röra boken eller texten men ingen förändring sker. 
Lärplattan kan påverka elevernas och lärarnas kroppshållning, att de har en annorlunda 
kroppshållning som påfrestar bland annat nacken. Något som även framgår i Unos uno 
forskningsstudie (2013) då lärarna påstod att 1:1 i undervisningen medförde fysiska besvär 
(Grönlund et al,. 2013, s. 13). 
Unos uno:s forskningsstudie (2011-2013) framför i en slutrapport från 2011 att ensamarbete 
hos eleverna ökat sedan införandet av dator till varje elev (Grönlund et al,. 2011, s. 4). Digital 
undervisning, det vill säga, datorer och lärplattor i undervisningen bidrar alltså till att 
eleverna arbetar mer självständigt och ensamarbete ökar. Att ensamarbete ökar var inget som 
lärarna i vår studie framförde, däremot nämndes det att eleverna blir mer självständiga när de 
arbetar med lärplattan vilket var en av fördelarna med den, då lärplattan ger möjlighet för 
läraren att fokusera på elever som behöver stöd. 
  
Resultat kopplat till fråga 3: 
Hur har lärplattan påverkat läraryrket vid planering och genomförande av undervisning? 
Resultatet visar att lärplattan bidrar till positiva erfarenheter med användning av lärplattan vid 
planering och genomförande av undervisning. Lärarna anser att med lärplattan kan de lättare 
individanpassa, vilket underlättar planeringen, samt använda sig av fler inlärningsmetoder till 
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eleverna då lärplattan erbjuder variation i arbetssätten. Detta underlättar planering på så sätt 
att de inte behöver leta efter uppgifter i arbetsböcker eller skriva ut lösa blad, då de istället 
kan ladda ner applikationer eller program som redan innehåller flera olika arbetsuppgifter på 
samma tema. En lärare var noga med att förklara att lärplattan ger endast fler valmöjligheter 
och inte påverkar planeringen. Vi anser dock att med fler valmöjligheter påverkar det 
planeringen ändå. 
Lärare behöver fortbildning för att ta reda på de möjligheter att nyttja lärplattan i planering av 
undervisning på bästa sätt.  I tidigare forskning kan vi se att Unos uno slutrapport från 2011, 
att även lärarna i den forskningsstudie är i behov av fortbildning. De kände ett ansvar att lära 
sig hur dator fungerar och hur den används i undervisningssyfte (Grönlund et al,., s. 15). 
Det krävs inte bara att förstå hur man kan nyttja lärplattan, att vara intresserad av IT har en 
stor betydelse, speciellt om läraren använder sig av 1:1- eller 2:1-metoden. Det är även något 
som en av lärarna i vår intervjustudie anser. 
Kollegial samverkan kring lärplattan i planering anser vi är en fördel. Då kan lärare hjälpa 
varandra med att utnyttja lärplattans högsta potential i undervisning. Internet är oändligt stort 
men mycket information samt många olika applikationer och program som kan vara 
användbara i undervisningen. Om inte läraren besitter kunskap i att använda lärplattan kan 
det blir svårt att vet hur de ska hitta sådant som är relevant till undervisningen. 
Som lärare är det viktigt att veta hur de bedömer om arbetsuppgifterna är relevanta i 
undervisningen. Det ingår i planeringen att ta reda på om de är relevanta. De lärare vi valde 
att intervjua testar arbetsuppgifterna på lärplattan innan eleverna får ut dem. Vi tycker att det 
är ett bra sätt att se om de är relevanta till undervisningen då utbudet av digitala 
arbetsuppgifter, som applikationer, är stort och det finns säkert applikationer som är bättre än 
andra. Dessutom är det viktigt att se om det finns någon reklam med som inte är passande för 
elever att se. 
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10. Slutsatser 
I slutändan kom vi fram till att lärares syn på lärplattan är bland annat relativt lika då de anser 
att lärplattan fungerar som ett komplement till undervisningen. Lärplattan ska alltså inte 
ersätta andra undervisningsmetoder som exempelvis arbetsböcker. En annan slutsats vi kom 
fram till är att lärplattan förenklar individanpassning genom att ha tillgång till olika typer av 
applikationer och program. Detta anser vi kan hjälpa skapa bättre förutsättningar och 
möjligheter för alla elever att klara av målen. En tredje viktig slutsats berör frågan om lärarna 
hade fått fortbildning inom lärplattan och där majoriteten av lärarna svarade nej. Vi tycker att 
detta bör förbättras och ändras. Denna brist på fortbildning leder förmodligen till mer arbete 
samt tid från lärare som bland annat inte hängt med i den digitala utvecklingen. Dessutom 
skapar det förmodligen onödig stress på dessa lärare, som måste lära sig och förstå vad dessa 
verktyg innebär och fungerar på egen hand. Fortbildning inom användning av lärplattan bör 
vara väsentligt för lärare i och med att digitala läromedel har blivit en del av undervisningen 
och kommer förmodligen utökas ännu mer i framtiden. 
Det som dock gjorde studien lite partisk var att endast 5 olika lärare från samma skola 
intervjuades. Det hade förmodligen gjort skillnad i resultatdelen om fler skolor och lärare 
deltagit då fler jämförelser kunde ha dragits.  
Ur ett forskningsperspektiv diskuterade vi att det hade varit ännu intressantare att inrikta oss 
på användning av lärplattan inom ett specifikt ämne. Dels för att kunna jämföra de för- och 
nackdelar som lärplattan medger till eleverna och läraren. Men även på grund av det märktes 
att fler tidigare studier hade inriktat sig på specifika ämnen när vi letade efter källor. Med det 
finns det mer utbud till tidigare forsknings delen. Både elever och lärare använder sig av 
lärplattan i undervisningen att forska om elevernas perspektiv och att få höra hur de upplever 
det/influeras hade även varit intressant. 
Någonting som uppmärksammades under analysering av metoden var hur vissa intervjufrågor 
inte var relevanta för studien överhuvudtaget. Fokus låg på lärares syn på lärplattan i 
undervisningen, dock ändrades de teoretiska forskningsfrågorna efter att intervjuerna tog 
plats på grund av att intervjuerna inte besvarade dem. Efter detta märktes det även att ett antal 
intervjufrågor inte kopplades till de nyskrivna forskningsfrågorna. De frågorna var: 

● ‘hur såg införandet ut med digitala verktyg och 1:1/2:1?’ 
● ‘hur är de aktiviteter som eleverna arbetar med på lärplattan kopplat till 

läroplanen?’ 
● ‘hur ser du på elevernas engagemang och deltagande?’ 
● ‘ser du skillnad mellan de elever som är mer vana med surfplattan än de som inte är 

lika vana?’ 
● ‘tror du att i framtiden så kan lärplattan bli ett mer naturligt inslag i undervisningen’ 

  
Det som hade kunnat ändras och förbättras var just att ha tydliga, genomtänkta och bestämda 
teoretiska forskningsfrågor innan själva metoden utförs. Dels för att få med mer material i 
studiens analysdel men också på grund av situationen vi hamnade i att behöva ändra om och 
utesluta irrelevant material. 
Vi funderade på hur studien intresserade oss till en början och ur ett blivande lärarperspektiv 
tyckte vi båda att studiens tema var fascinerande, relevant och intressant. Vi lärde oss mycket 
om hur det kan se ut för lärare som använder lärplattan i undervisning dagligen. Främst 
inspirerades vi till att själva vilja använda lärplattan i vår framtida undervisning.  
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12. Bilagor 
  
12.1 Bilaga 1 – missivbrev 
  
Förfrågan om att delta i en studie om lärares syn på användning av lärplattor (ipads) i 
undervisningen. 
  
Hej, 
vi heter Elisa Lindberg och Frida Bägerfeldt och skriver vårt självständiga arbete på Uppsala 
universitets Grundlärarprogrammet F-3. Vår studie syftar till att bidra med att lyfta lärares 
syn kring lärplattan i undervisningen. 
 
Vi vänder oss till dig som arbetar i åk 2 och 3 samt arbetar med lärplattor i undervisningen. 
Dina erfarenheter vore värdefulla för nå ökad kunskap om hur lärplattan påverkar 
undervisningen. 
  
Vi skulle varmt uppskatta din medverkan. Intervjuerna beräknas ta ungefär 25 minuter och 
kommer att handla om din upplevelse av lärplattor. Vår förhoppning är att genomföra dessa 
under vecka 49 + 50, på en tid som passar dig om du önskar delta. 
  
I hela arbetet med vår uppsats följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Inga 
obehöriga personer förutom vi som genomför studien samt vår handledare kommer att ha 
tillgång till eventuella ljudinspelningar av intervjuer och transkripten. Insamlad data är 
avsedd för forskning och forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, inte för andra 
ändamål. Ingen ekonomisk ersättning utgår och medverkan är frivillig och kan när som helst 
avbrytas av dig. 
  
Om du har möjlighet att delta önskar vi bli kontaktade via mejl senast den 30/11, men 
återkoppla gärna så snart som möjligt om du önskar delta. Hör gärna av dig till någon av oss 
vid eventuella frågor eller funderingar. 
 
Tack på förhand! 
  
Hälsningar 
Elisa Lindberg, elisalindberg93@gmail.com 
Frida Bägerfeldt, frida.bagerfeldt@gmail.com 
  
Studiens handledare: Cecilia Eriksson, doktorand i didaktik 
tel: 018-XXX XX-XX 
  
Uppsala 22 november 2018 
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12.1.2 Bilaga 2 – intervjuguide 

Vilken årskurs undervisar du i? Hur många elever finns i klassen? 
                                                               
Hur såg införandet ut med digitala verktyg och två-till-en? Bakgrunden.                                                                                               
                     
Har du fått någon utbildning inom användningen av lärplattor? vilken? Om inte, känner du att 
du skulle behövt en? Om ja, vad gav utbildningen? skulle du önska något mer?                                                                                                                                                    
  
Hur länge har du arbetat med lärplattor? 
                                                               
För- och nackdelar med lärplattor? 
                                         
Vad har du för attityd till lärplattor? Har det förändrats genom åren? 
                                                                                                                                
Hur används lärplattan i din undervisning? Finns det speciella appar som ni använder? 

                                                                                               
Vem bestämmer vilka appar som ska användas? Använder ni de appar som skolan/rektor 
tilldelar? Eller använder ni de appar som kommer med lärplattan? Eller är det upp till varje 
lärare? 
                                                               
Har ni kollegial samverkan kring att utveckla undervisningen med lärplattan? Hjälper ni 
varandra? Hur? 
                                                               
Hur bedömer du om apparna/program är relevanta i er undervisning? 

                                                                                                                    
Hur är de aktiviteter som eleverna arbetar med på lärplattan kopplat till läroplanen? 
                                                                                     
Föredrar du att eleverna ska arbeta med lärplattan eller böcker? Varför? 
                                                                                                           
Vilken årskurs är användning av plattan mer aktuell? 
                    
Vilket ämne är det mer förekommande att använda lärplattan? varför? 
                                         
Hur ser du på elevers engagemang och deltagande? Är det någon skillnad när eleverna arbetar 
med lärplatta och traditionella läromedel, exempelvis arbetsböcker? 
                                         
Bedöms eleverna utifrån ämneskunskaper kopplat till kursplanen eller är det hur man 
använder lärplattan? Vad är syftet? 
                                                                                                                                
Har ni kännedom om barnen har surfplatta hemma? 
  
Ser du skillnad mellan de elever som är mer vana med surfplatta än de som inte är lika vana? 

        
Finns det samarbete kring lärplattan mellan eleverna? 
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Ser du någon skillnad på utvecklingen kring att arbeta med lärplattan? 
                    
Hur individanpassar du undervisning med lärplatta? 

                             
Hur ser progressionen ut? Finns det något svårighetsgrad? 

                             
Bidrar lärplattan till språkutvecklingen och i så fall hur? 

                                                                                                  
Hur ser ämnesutvecklingen ut hos eleverna med användningen av lärplattorna?                                                                                       
                     
Hur arbetar eleverna med lärplattorna, enskilt eller i grupp? 

        
Anser du att lärplattan fungerar bäst om eleverna arbetar enskilt eller i grupp?                                                                                         
                     
När eleverna arbetar i grupp, föredrar du att elverna arbetar med lärplattan eller annan 
klassisk undervisning som exempelvis penna, papper och arbetsbok? 

                                                   
Har du märkt någon skillnad i hur eleverna fungerar som helklass med användningen av 
lärplattor? Har lärplattan påverkat kommunikationsmönstret i klassrummet? 

        
Har den digitala undervisningen påverkat ditt yrke? Exempelvis vid planering och 
individanpassning. I så fall, på vilket sätt? 

Tror du att i framtiden så kan lärplatta/ipad bli ett mer naturligt inslag i undervisningen? 


