
    
 
 
 
 
 
 

iPad som pedagogiskt och 
specialpedagogiskt verktyg  
i grundskolan 

Lärares erfarenheter och beskrivningar - en intervjustudie 

iPad as an educational and special educational tool in elementary school  
A study of teachers´ experiences and descriptions 

 
Marie Wallin 
 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Speciallärarprogrammet 

Avancerad nivå 15 hp 

Handledare: Susanne Hansson 

Examinator: Héctor Pérez Prieto 

2014-05-26 

 



 
Abstract 
 
The purpose of this study is to examine how teachers in elementary school describe their work 
using iPad in education, as an educational and special educational tool to promote all 
students´ learning in school subjects. The study intends to answer the following research 
questions; how do the teachers describe their work with iPad as an educational tool? What 
kind of knowledge do the teachers describe the students get when working with iPad as an 
educational tool and how do the teachers describe the iPad as a tool from a special educational 
perspective. 
 
Qualitative research interviews have been used as a method to collect data for the study. 
The study is based on six interviews with teachers working in elementary school. The study´s 
theoretical base is the socio-cultural perspective on learning. 
 
The result shows that an iPad is used as an educational tool for both teachers and students. 
The teachers use the iPad at joint briefings in the classroom and as a tool for documentation 
and as a tool to reach the goals of the curriculum. The students use the iPad´s various 
applications to acquire knowledge in school subjects. It can apply to applications that benefit 
proficiency in mathematics or applications for basic reading and writing. 
Students also acquire knowledge by cooperating on an iPad. The students are described by 
their teachers as very knowledgeable when it comes to using iPad as a tool, sometimes the 
students know more than their teachers. The result also reveals some challenges with the iPad 
as a tool, for example, the iPad is not as easy to type on as a computer. 
From a special educational perspective, students that are in need of special education within 
language, communication and reading and writing can get help from using different 
applications to practice their difficulties. 
 
The conclusion of this study is that the use of iPad as an educational tool in elementary school 
creates great opportunities for learning, which applies for both students and teachers. 
An iPad is described as most useful when all students have their own and the iPad is made 
personal with applications to suit each individual student. Then it becomes easier to 
individualize and to encounter the student’s needs. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i grundskolan beskriver sitt arbete med att 
använda iPad i undervisningen, som pedagogiskt och specialpedagogiskt verktyg för att 
främja alla elevers lärande i skolans ämnen. Studien ämnar besvara följande frågeställningar; 
Hur beskriver lärarna arbetet med iPad som pedagogiskt verktyg? Vilka kunskaper beskriver 
lärarna att eleverna får med sig när man arbetar med iPad som pedagogiskt verktyg och hur 
beskriver lärarna en iPad som verktyg ur ett specialpedagogiskt perspektiv? 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun har använts som metod för att samla in data till 
undersökningen. Studien bygger på sex intervjuer med lärare som arbetar i grundskolan. 
Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet på lärande. 

Resultatet visar att en iPad används som pedagogiskt verktyg för både lärare och elever. 
Lärarna använder iPaden vid gemensamma genomgångar i klassrummet och som ett verktyg 
för dokumentation och måluppfyllelse. Eleverna använder iPadens olika applikationer för att 
tillägna sig kunskap i skolans ämnen. Det kan gälla applikationer som gynnar 
färdighetsträning i matematik eller applikationer för grundläggande läs- och skrivinlärning. 
Eleverna tillägnar sig också kunskap genom att samarbeta kring en iPad. Eleverna beskrivs av 
sina lärare som mycket kunniga när det gäller att använda iPaden som verktyg och ibland kan 
eleverna mer än sina lärare. Resultatet visar också på vissa utmaningar med iPad som verktyg, 
till exempel att den inte är lika lätt att skriva på som en dator. Ur ett specialpedagogiskt 
perspektiv får elever i behov av särskilt stöd inom språk, kommunikation samt läs- och 
skrivinlärning hjälp av olika applikationer att träna sina svårigheter.  
 
Den slutsats jag kan dra av studien är att användandet av iPad som pedagogiskt verktyg i 
grundskolan skapar stora möjligheter för lärande, vilket gäller både för elever och lärare. En 
iPad beskrivs som mest användbar när alla elever har en egen och den görs personlig med 
applikationer som passar varje unik elev. På så sätt blir det lättare att individualisera och möta 
elevernas behov. 
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1. Inledning 
 

        Barn och unga som växer upp i de nordiska länderna möter samhällen som är både skriftspråkintensiva 
          och teknologitäta. Alltmer av den skriftliga kommunikationen sker med hjälp av informations- 
          och kommunikationsteknik, IKT. Det är därför inte bara tryckta texter, papper och penna som inspirerar  
          barn till att utforska och använda skrift, utan också datorn med sitt tangentbord och sina multimediala 
          texter där skrift kopplas samman med bild och ljud (Kulbrandstad, 2006, s. 271). 
 

I dagens samhälle lever vi alla i en form av mediebrus både hemma och i skolan. Citatet ovan 
belyser vikten av den informations- och kommunikationsteknik som är ständigt närvarande i 
vår vardag. Man kan säga att citatet står för att vi måste möta barn och elever utifrån deras 
intresse och inspiration gällande IKT och använda oss av det i skolan. 
 
I skrivande stund har jag och mina barn använt flera medier. Vi har redan hunnit skriva på 
datorn, sökt information på nätet, sett en rafflande OS final i längdskidor på TV, lyssnat på 
Spotify, skrivit statusuppdatering på Facebook, lagt in ett foto på Instagram, använt Snapchat 
samt KiK och det har inte ens hunnit bli eftermiddag.  
Jag ser hur mina barn med enkelhet manövrerar sina telefoner och iPads som om de aldrig 
hade gjort någonting annat. Mobiltelefoner, iPads och datorer har blivit naturliga verktyg i vår 
vardag.  

 ”Via dataskärmen är barn och unga delaktiga i en ny typ av skrift och kommunikationskultur, 
som medverkar till att forma deras livsvärld och ger en grogrund för lärande”(Kibsgaard 
Sjøhelle, 2009,s. 85). Detta lärande som författaren beskriver som en grogrund ovan är av 
stort intresse att studera vidare. Jag blir nyfiken på hur lärare och pedagoger i skolan kan ta 
tillvara elevernas egna intressen och den kunskap de äger gällande den nya tekniken och 
sedan använda den för att främja lärande i skolans ämnen? 

I läroplanen för grundskolan kan man läsa att skolan ska ansvara för att varje elev efter 
genomgången grundskola kan använda den moderna tekniken som ett verktyg för 
kommunikation, kunskapssökande, skapande och lärande (Skolverket, 2011). En iPad 
motsvarar den moderna tekniken som läroplanen talar om på flera sätt. Användandet av iPad i 
undervisningen bjuder in till samarbete bland annat via sin platta skärm som kan vridas så alla 
elever kan se och delta i den uppgift som ska genomföras, den är lätt att bära med sig och den 
kan designas utifrån elevernas individuella behov med den mängd applikationer som lärare 
och elever kan ladda ner och använda som stöd och hjälp i skolarbetet. Det är också lätt att via 
iPaden få tillgång till information och kommunikation via nätet. Man kan säga att en iPad är 
användarvänlig. Kjällander (2014) menar att en iPad har ett digitalt gränssnitt som är vidgat, 
det vill säga gränssnittet är tillåtande och inbjudande vad gäller tid och rum samt inkluderar 
interaktion och lärande. 

I mitt yrke som lärare började jag jobba med iPad som pedagogiskt verktyg 2012 när den 
gymnasiesärskola jag arbetar på köpte in iPad till alla elever på skolan. Elevernas iPads 
designas utifrån elevernas individuella behov och används dagligen som ett hjälpmedel för 
både lärande och lek. I och med att vi började arbeta med iPad som lärandeverktyg så väcktes 
också mitt intresse för iPad som forsknings- och ämnesområde.         
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Med denna studie vill jag ta reda på hur lärare i grundskolan beskriver sitt arbete med iPad i 
undervisningen och på så sätt kunna fördjupa kunskaperna kring iPad som pedagogiskt 
verktyg i skolans ämnen. Jag vill också försöka ta reda på hur iPad kan användas ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv. Som blivande speciallärare blir jag nyfiken på hur lärare 
beskriver att de använder iPad i undervisningen för de elever som är i behov av särskilt stöd. 
Jag vill även ta reda på hur lärare menar att man kan använda iPad för att underlätta 
skolarbetet för de elever som har språk, läs- och skrivsvårigheter? 

Jag anser att det är viktigt som speciallärare att ha kunskap om de möjligheter som finns när 
det gäller att använda IKT och i detta fall iPad som pedagogiskt stöd. Som speciallärare är ett 
av våra uppdrag att försöka hitta individanpassade arbetssätt som gynnar elevernas vidare 
lärande och kanske är användandet av iPad i skolan ett sådant sätt? Elever lär på olika sätt och 
förhoppningsvis kan denna studie bidra till en ökad kunskap kring iPad som hjälpmedel.   

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur lärare i grundskolan beskriver sitt arbete 
med att använda iPad i undervisningen, som pedagogiskt och specialpedagogiskt verktyg för 
att främja alla elevers lärande i skolans ämnen. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

 Hur beskriver lärarna arbetet med iPad som pedagogiskt verktyg? 

 Vilka kunskaper beskriver lärarna att eleverna får med sig när man arbetar med iPad 
som pedagogiskt verktyg? 

 Hur beskriver lärarna en iPad som verktyg ur ett specialpedagogiskt perspektiv? 
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1.3 Begreppsförklaringar  
 
Under den här rubriken kommer jag att presentera och förtydliga några begrepp som är 
centrala i min studie. 

iPad 

En iPad är en bärbar platt dator med tryckkänslig skärm och avancerade funktioner, kallas 
även surfplatta. IPad lanserades av Apple år 2010. Till en iPad kan man ladda ner 
specialprogram, så kallade applikationer. En iPad styrs med fingrarna på den känsliga 
skärmen och har inga lösa delar som en mus eller ett tangentbord. Dock kan man ansluta ett 
fysiskt tangentbord till en iPad men oftast används ett virtuellt tangentbord som kommer fram 
på skärmen vid behov (Nationalencyklopedin, 2014). 

iPod 

En iPod är en bärbar mediespelare som till exempel används för ljudböcker, musik, video och 
bilder. En iPod Touch har stor pekskärm (Nationalencyklopedin, 2014). 

App 

En förkortning av ordet applikation. En app är ett datorprogram som är avsett för tillämpning i 
praktiskt arbete. Appar laddas ner via internet/nätbutiker och används sedan specifikt på en 
iPad, surfplatta eller mobiltelefon (Nationalencyklopedin, 2014). 

IT 

IT betyder informationsteknologi och är ett begrepp för ”de tekniska möjligheter som skapats 
genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation” (Nationalencyklopedin, 2014). 

IKT 

IKT betyder informations- och kommunikationsteknologi. Alexandersson, Linderoth och 
Lindö menar att IKT kan förstås ur en vid aspekt där datorer, internet, TV, radio, film och 
tidningar alla fungerar som informationsmedium (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). 

Literacy 

Literacy har handlat om den enskilde elevens förmåga att hantera olika läs- och 
skrivsituationer kring typografiska texter men idag används begreppet för att beskriva 
förhållandet mellan läsförståelse, läskunnighet och olika medier och texttyper (Olin-Scheller 
& Wikström, 2010). 

Multimodal 

Åkerlund (2013) menar att begreppet multimodal är en kombination av text, ljud, bild och 
fotografi. Dessa uttryckssätt använder vi när vi kommunicerar och skapar texter som till 
exempel kan publiceras på nätet.  
 
KiK 
KiK är en applikation som används för att skicka sms eller chatta. 
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2. Kunskapsöversikt 
 
I det här kapitlet presenteras ett urval av tidigare forskning och litteratur som handlar om 
användandet av iPads och IKT i skola och förskola. Både nationell och internationell 
forskning beskrivs. Avhandlingar, artiklar, rapporter och en utvärdering ger en bild av hur 
forskningsläget ser ut gällande iPads och datorer som pedagogiska och specialpedagogiska 
verktyg för lärande i skolan.  

2.1 IKT som stöd i skolan     
   

      Genom Webb 2.0 har dramatiskt nya möjligheter öppnat sig för att utveckla såväl lärarnas  
        undervisning som elevernas lärande. Genom de möjligheter som nu ställs till förfogande i 
        skolan, sker också en förändring av såväl lärares undervisning som elevernas lärande. Vi kan tala 
        om en övergång från analogt klassrumslärande till ett globaliserat och digitaliserat lärande 
        (Kroksmark 2010, s.1). 
 
Med detta citat ges en ingång till Kroksmarks studie där han beskriver nya möjligheter för 
utveckling av lärande och undervisning genom att använda IKT i skolan. Kroksmark (2010) 
menar att genom att använda webben kan elever och lärare besöka webbplatser som är 
interaktiva, sociala och kunskapsgivande. Han menar att snart har alla elever i grund- och 
gymnasieskolan en egen dator och då blir webben inte bara ett komplement i undervisningen 
utan också en utmanare till både traditionella böcker och skolbibliotek.  
Vidare beskriver Kroksmark att en-till- en projekt innebär att varje elev och varje lärare har en 
egen bärbar dator som hela tiden finns med i lärande och undervisning (Kroksmark, 2010). 
Syftet med Kroksmarks studie var att ge kunskap om hur lärare ändrar sin undervisning och 
hur elever förändrar sitt lärande när man arbetar kontinuerligt med datorn som ett naturligt 
inslag i den dagliga verksamheten. 
 
I studien har lärandebegreppet två skilda delar, det analoga lärandet och det digitaliserande 
lärandet. Kroksmark menar att det analoga lärandet nyttjar traditionella verktyg som papper 
och penna medan det digitaliserande lärandet bygger på oändliga möjligheter till information 
och kommunikation i vår digitala tid. Studiens fokus vilar på den digitaliserade världen där 
analoga erfarenheter förs in i en tillvaro som är digitaliserad. Kroksmark beskriver då att det 
blir en ”stretchad livsvärld” (Kroksmark, 2010, s.7) där man kan se saker i den analoga 
världen som kommer från den digitala och tvärt om. Kroksmark (2010) menar att det sker 
förändringar i lärarnas kompetens när en-till-en projekt införs i skolan. Han skriver att fokus 
ändras när det gäller lärarnas sätt att planera. Med en-till-en tänkandet planeras det för lärande 
och inte för undervisning. Med datorns hjälp blir lärarens aktiviteter mindre och elevernas 
aktivitet och initiativ blir större. 
 
Ett annat område som Kroksmark (2010) tar upp är samarbete mellan eleverna som han 
beskriver som en ny variant av samarbete. I den digitala en- till -en miljön beskrivs eleverna 
som mer nyfikna, hjälpsamma och spontana än i den analoga verksamheten. Vidare tar 
Kroksmark upp strategier för elevernas lärande. Genom att fotografera, spela in ljud eller göra 
filmer uppkommer ytterligare sätt som elever kan lära sig på. 
 



 

5 
 

Agélii Genlott och Grönlund (2013) tar upp en ny metod The iWTR method där elever skriver 
sig till läsning med IT som stöd. Även här beskriver forskarna en-till-en miljön där eleverna 
har tillgång till datorn som redskap när helst de vill. Syftet med forskningen var att bidra till 
att utveckla bättre metoder för barn att lära sig läsa och skriva i de yngre åldrarna. Forskarna 
använde sig av en testgrupp och en kontrollgrupp av elever som alla var 7 år gamla. 
 
I testgruppen fick eleverna använda datorer medan man arbetade som vanligt i 
kontrollgruppen. Agélii Genlott och Grönlund (2013) menar att metoden utgår från en social 
process där allt skrivande har både syfte och mottagare. Eleverna får skriva texter på datorn 
redan från början i årskurs 1, detta menar forskarna bidrar till en förförståelse för själva 
läsandet eftersom eleverna vet vad det har velat berätta vid skrivandet. Tangentbordet hjälper 
eleverna att producera bokstäver och det blir enklare på detta sätt att producera texter jämfört 
med att skriva för hand. 
 
Forskarna beskriver The iWTR method utifrån flera steg som innefattar skrivandet som en 
aktiv process, att texterna blev publicerade till exempel på klassens egen websida, att eleverna 
gav varandra feedback och att både lärare och föräldrar sedan läste det färdiga resultatet. 
Agelii Genlott och Grönlund (2013) påvisar i studien att resultatet för testgruppen var bättre 
än för kontrollgruppen när det gäller kunskaper i både läsning och skrivning. De menar att de 
goda resultaten beror på tekniken och i detta fall datorn som hjälpmedel men även den sociala 
processen tas upp som en framgångsfaktor som citatet nedan belyser. 

      The social process increased motivation but also improved students´ understanding of how other people 
        receive their texts, i.e. the social nature of language has been more clear to them during the process of  
        producing the texts. The texts have all been used to communicate with peers, they have not just been a 
        task assigned which the teacher will later check and correct (Agélii Genlott & Grönlund, 2013, s.103). 

 

Åkerlund (2013) tar i sin avhandling också upp att datorer av något slag kommer att vara 
elevernas främsta redskap i skolan inom några år. Han menar att tekniken får en allt större 
betydelse i skolan och eleverna använder datorn för att skapa texter och kan på så sätt 
kommunicera både på och över nätet. Åkerlund talar om multimodalitet d.v.s. den 
kombination av ljud, fotografi, text och bilder som hjälper eleverna i sitt skolarbete, att till 
exempel kunna producera multimodala texter som sedan kan publiceras på nätet. Texterna får 
på detta sätt nya mottagare. 
 
Syftet med avhandlingen är att bidra till och få kunskap om multimodal textproduktion och 
kommunikation med andra människor utanför skolan samt att se på hur elevernas lärande ser 
ut i en skola som blir allt mer datatät skriver Åkerlund (2013). Lärandet gällande 
kommunikation och multimodalt textskrivande beskrivs på följande sätt. 

        Min sammantagna bild av lärandet blir då att ju mer komplicerade mönster, ju fler intryck, nya aspekter  
          och uttryckssätt i form av konkreta och symboliska teckensystem som vi kan uppfatta och ju fler och  
          starkare associationsbanor som dessa nya intryck skapar till andra banor och mönster som redan finns  
          där, desto större sannolikhet är det att vi minns det nya intrycket under en längre tid (Åkerlund, 2013,   
          s.86). 
 

Författaren skriver vidare att när fler kommuner erbjuder en dator per elev så ökar intresset 
för att använda media och mulitmodala uttryck i undervisningen för att skapa nya möjligheter 
för lärande. Åkerlund menar ”kunskaper i medieproduktion är en nödvändig kompetens 



 

6 
 

jämförbar med skrivandet” (Åkerlund, 2013, s.88). 
 
Åkerlund (2013) har följt fyra klasser på mellanstadiet där elever och lärare har arbetat aktivt 
med både klassbloggar och Skype. Via bloggarna har eleverna fått berätta om sitt arbete i 
skolan och Skype har använts för att kommunicera med andra klasser i Tanzania och i 
Sverige. Åkerlund menar att några av de resultat han kan se med studien är att en skola med 
många datorer erbjuder eleverna möjligheter till ett arbetssätt med mottagare som är 
autentiska d.v.s. föräldrar och andra elever kan ta del av deras textproduktion, det blir en ny 
möjlighet att nå en större publik. Han skriver också att undervisningen blir tydlig gällande den 
sociala aspekten när man använder en blogg eller Skype som drivkraft. Att eleverna har haft 
mottagare för sina texter har enligt Åkerlund och de lärare som var med i studien haft stor 
betydelse. Vidare menar Åkerlund att tekniken kan komma att förändra lärandet för elever när 
det gäller hur, vad och varför man lär sig olika saker. 

 

2.2 Forskning om användandet av iPad i skolan 
 

Sedan iPaden lanserades år 2010 har många skolor runt om i världen köpt in och börjat 
använda iPad som ett pedagogiskt verktyg. I denna studie benämns inte iPaden som läsplatta 
utan den benämns istället med sitt namn eftersom det är just iPaden som pedagogiskt och 
specialpedagogiskt verktyg som är av intresse. Alla informanter har använt sig av iPad och 
inte andra typer av läsplattor. För att belysa forskningen kring detta presenteras här ett urval 
av artiklar, en utvärdering och en rapport som alla handlar om användandet av iPad i skolan 
och vad elever och lärare har för erfarenheter kring detta.  
 
Clark och Luckin (2013) tar i sin rapport upp erfarenheter kring den implementering som 
skett i en rasande fart av iPads i skolan. Rapporten tar upp erfarenheter från skolor i olika 
länder som Storbritannien, USA, Norge och Nya Zeeland. ”The purpose of this report is to 
explore if we know enough to demonstrate if, how and when iPads support learning” (Clark & 
Luckin, 2013, s. 2). Syftet med rapporten är enligt författarna att identifiera och hitta 
nyckelaspekter om hur iPads kan stödja elevers lärande. Genom att sondera terrängen 
gällande iPads och den trend som har uppkommit med att införa iPads i skolans verksamhet 
vill författarna genom litteratur, artiklar och bloggar ta reda på vilka konsekvenser 
användandet av iPads får för rektorer, lärare, elever och föräldrar (Clark& Luckin, 2013).  
 
Clark och Luckin (2013) menar att lärare och elever generellt är positiva till att använda iPads 
i skolan. De ser den som en verktygslåda i det moderna klassrummet. Heinrich (2012) menar i 
sin undersökning att elever gärna ville använda iPaden för att skriva anteckningar, designa 
spel, göra egen musik, arbeta med sin hemläxa och söka information på nätet. Eleverna tyckte 
att iPaden stöttade deras lärande och att de kunde göra uppgifter med iPaden som verktyg som 
de inte lika lätt kunde göra förut. Det gällde till exempel enkel åtkomst till internet, att 
översättningsappar lätt var tillgängliga, tillgång till nedladdningsbara böcker via iBooks, lätt 
att komma åt spel och andra appar för lärande samt arbeta med digitala mind maps (Heinrich, 
2012,s. 22). 
 
Goda exempel där iPaden används för att fördjupa och stödja lärande kan gälla i skolämnen 
som matematik, historia eller att lära sig främmande språk. IPaden med olika virtuella 
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applikationer kan här stötta upp och komplettera undervisningen och på så sätt ge ett djupare 
lärande. (Clark & Luckin, 2013).  
 

När det gäller samarbete skriver Clark och Luckin (2013) att kunskap och lärande ofta sker 
via social interaktion. De menar att forskning visar att iPads och surfplattor kan bidra till 
samarbete elever emellan eftersom iPaden i sin design är lättare att använda än en dator. 
Henderson och Yeow (2013) tar också upp detta i sin studie från en Nya Zeeländsk skola. Där 
menar författarna att iPaden med sin variation av olika appar, touchskärmen som går att rotera 
och att den är lätt att bära med sig är några aspekter som gör det enklare för elever att 
samarbeta kring olika projekt och arbetsuppgifter.  
 
Kan speciella applikationer i olika ämnen bidra till ett ökat lärande för elever? Applikationer 
eller appar är datorprogram som är avsedda för att användas i praktiskt arbete. Appar laddas 
ner och distribueras främst via nätet. 
 
Garcia och Friedman (2011) menar att användandet av en speciell applikation, Explore 9/11 
hjälper till att förbättra elevernas resultat i historia. I studien skriver de att syftet med studien 
var att undersöka vilken påverkan denna app kunde ha på elevernas studieprestation. 
Forskarna gjorde ett experiment där totalt 74 elever från olika skolnivåer deltog, 49 studenter 
använde sig av iPad medan övriga 25 studenter fick undervisning inom samma ämne fast med 
mer traditionella metoder (Garcia & Friedman, 2011). 
 
Resultatet av studien visade att de elever som använt applikationen överlag förbättrade sina 
resultat i de tester som genomfördes. Dock menar forskarna att även om det kvantitativa 
underlaget var litet visade resultaten att iPaden och applikationen Explore 9/11 gav upphov till 
ett gott samarbete eleverna emellan. De elever som arbetade med mer traditionella metoder 
diskuterade inte materialet med sina kamrater på samma sätt utan arbetade mer självständigt. 
Vidare beskriver Garcia och Friedman (2011) att elever som använde iPad i sitt arbete blev 
engagerade och appens interaktiva format bidrog till ett positivt lärande. 
 
I utvärderingen av den iPadsatsning som genomfördes på 13 skolor i Stockholms stad under 
våren 2012 skriver Hylén (2013) att det fördelades 2285 stycken iPads på tretton skolor som 
sträcker sig från förskoleklass till gymnasiet. Vissa klasser förfogade över en klassuppsättning 
medan man i andra klasser hade en egen eller delade iPad med en kompis. 
 
Hylén (2013) menar att utvärderingen skulle svara på frågor som i vilka lärsituationer man 
kan använda iPad med framgång, kan en iPad ersätta en dator och ökar elevernas motivation 
till att lära när de använder iPad? Genom observationer, intervjuer med lärare, samtal med 
elever, enkätfrågor och skolornas egna inrapporterade uppgifter beskriver Hylén 
framgångsfaktorer för iPaden när det gäller samarbete, motivation, kommunikation och 
visualisering. 
 
Vidare menar Hylén (2013) att iPaden bjuder in till samarbete eftersom den har en platt skärm 
som elever lättare kan samlas runt än om man jämför med en bärbar dator. Elever kan också 
samarbeta genom olika appar som gör det möjligt att redovisa på storskärm till exempel vad 
man tillsammans kommit fram till i olika skoluppgifter. Lärarna anser att det med iPadens 
hjälp blivit lättare att motivera eleverna då olika appar är både stimulerande och roliga att 
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arbeta med. När det gäller att använda iPaden som stöd beskriver Hylén att den med fördel 
kan användas som stöd för kommunikation. I till exempel särskolan där elever uppvisar 
svårigheter med minnesfunktion och eget tal kan iPaden med bilder och filmer underlätta för 
eleven. En annan viktig framgångsfaktor med iPad i undervisningen är hur den kan användas 
vid visualisering. Hylén menar att till exempel i ämnet idrott och hälsa så kan iPaden 
användas för att filma olika händelser som man sedan analyserar i efterhand och jobbar vidare 
med. 

 

2.3 Svårigheter och utmaningar med iPad som pedagogiskt 
verktyg 
 

I forskningen framkommer även vissa svårigheter och utmaningar som skolor, lärare och 
elever kan stöta på när det gäller användningen av iPads i skolan. Jag kommer här redogöra 
för några av dessa utmaningar. 
 
Clark och Luckin (2013) ställer frågan om det finns några risker gällande elevernas lärande 
och användandet av iPad. Är en del applikationer för enkla och inte alls passande i 
utbildningssammanhang och ligger det en svårighet i att iPaden har en touchskärm och inget 
tangentbord? De menar att det finns vissa utmaningar med att använda iPads i skolmiljö. 
En av utmaningarna ligger i den tekniska aspekten då skolor inte alltid har resurser i form av 
IT-support som kan ta hand om och uppgradera surfplattorna. 
 
Andra nackdelar är att elever använder iPaden till aktiviteter som berör andra aspekter än 
skolarbete. Lärare känner att de tappar kontrollen över elevernas lärande och även tekniska 
svårigheter nämns som nackdelar. Det kan gälla tillgång till nätverk, mjukvara, laddning och 
förvaring (Henderson & Yeow, 2013).       
 
Chrichton, Pegler och White (2012) tar i sin artikel också upp utmaningar gällande 
användandet av iPod Touch och iPads i skolmiljöer. Studien är gjord i K-12 skolor det vill 
säga skolor som har elever från förskolan till år 12.  Själva syftet med denna kanadensiska 
studie var att få en förståelse för vad man behövde ha för teknik på skolorna om man skulle 
börja arbeta med iPads i undervisningen. 
 
Vilka möjligheter och utmaningar kan lärare och elever stöta på gällande undervisning och 
lärande? Författarna skriver”There is so much hype concerning the use of handheld 
technologies” (Chrichton, Pegler & White, 2012, s. 23). Författarna menar att en stor fråga i 
deras studie var om iPod touch och iPads verkligen kunde leva upp till den mediastorm som 
fanns kring dessa verktyg för lärande? Studien visar att lärare och elever använde iPod touch 
för att spela in ljud, lyssna på podcasts och spela spel. Man tyckte dock att en laptop var att 
föredra om man ville använda internet eller läsa sin e-mail. För att läsa och rita användes mer 
traditionella verktyg. En utmaning med att använda iPod touch och iPads var av mer 
administrativ karaktär. Det var nödvändigt att skapa ett gemensamt iTunes konto, organisera 
de applikationer som man använde samt att diskutera hur detta digitala hjälpmedel påverkade 
lärarens arbete i klassrummet och vilket ansvar som föräldrar hade.  
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Chrichton, Pegler och White (2012) menar att de genom sin studie kunde se att senior high 
school elever och deras lärare var mer kritiska till användandet av dessa verktyg i skolan än 
de elever och lärare som fanns i de yngre åldrarna. Senior high school motsvarar Sveriges 
gymnasieskola (Nationalencyklopedin, 2014). I de äldre åldrarna var det svårare att hitta rätt 
användningsområde för iPaden. Vidare skriver forskarna att det var först när de äldre eleverna 
fick möjlighet att ta med sig iPaden hem som användningsområdet blev mer tydligt. Eleverna 
använde då iPaden till att söka efter texter på Internet samt få hjälp att hitta information 
genom uppslagsverksappar och ordboksappar.  
 
Man fann också att läraren fick en annan roll när iPod touch och iPads användes i 
klassrummet. Det gällde för lärarna att hitta system för att ta hand om surfplattorna, att de var 
laddade och klara att använda, att de appar man laddat ner fanns kvar på varje surfplatta samt 
att de olika applikationerna måste uppdateras kontinuerligt annars förlorar de sin funktion. 
Detta tar mycket tid för lärarna menar Chrichton, Pegler och White (2012). 
Som slutsats menar dock forskarna att användandet av iPod touch och iPads i skolans 
verksamhet faktiskt levde upp till den hype d.v.s. de förväntningar man hade innan studien 
påbörjades men bara om vissa villkor var uppfyllda. Dessa villkor kunde vara att skolorna 
hade en IT- support för att ta hand om plattorna, att lärarna själva behövde stöttning och 
kompetensutveckling om hur man ska använda en iPad, att användandet av iPad touch och 
iPads ska vara kopplat till läroplanen samt att äldre elever bör få ta med sin iPad hem 
(Chrichton, Pegler & White, 2012). 
 

Hylén (2013) skriver att de flesta av lärarna i hans utvärdering är mycket positiva till att 
använda iPads men att det finns kritik. Kritik som lyfts fram är att iPaden är sämre att skriva 
texter på, filer och dokument anses inte kunna hanteras så bra på en iPad som på en bärbar 
dator, iPaden ses mer som ett lekredskap än som ett seriöst arbetsredskap för skolarbete och 
vissa pedagogiska programvaror saknas till exempel för elever som har särskilda behov. Även 
om det framkom viss kritik menar Hylén att den slutsats man kan dra av iPad satsningen i 
Stockholmsstad är att iPaden motiverar både lärare och elever, den fyller en viktig pedagogisk 
funktion och att den till viss del kan ersätta eller komplettera en dator i många sammanhang. 

 

2.4 Ipad som verktyg ur ett specialpedagogiskt perspektiv 
 

Under denna rubrik presenteras valda delar av forskning som handlar om användandet av iPad 
som verktyg ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Det handlar om hur elever med en 
utvecklingsstörning kan använda iPad som stöd för att tillägna sig kunskap samt hur elever 
med läs och skrivsvårigheter kan utveckla sitt läsande och skrivande genom att arbeta med 
iPad som hjälpmedel. 
 
Miller, Krockover och Doughty (2013) beskriver i sin artikel hur iPad används som 
pedagogiskt verktyg för elever med utvecklingsstörning. Studiens syfte var att jämföra två 
arbetssätt som eleverna använde för att tillägna sig kunskap inom det naturvetenskapliga 
området. Det ena arbetssättet var mer traditionellt där eleverna med hjälp av papper och penna 
redovisade sina resultat från observationer och frågeställningar.  
Det andra arbetssättet var innehållsmässigt precis som ovan dock med den skillnaden att här 
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fick eleverna med hjälp av iPad och olika applikationer redovisa tankar, frågeställningar och 
observationer på elektronisk väg. 
 
Eleverna använde en bildpresentationsapp för att presentera bilder och text som kan 
kombineras med video och ljud. De fick också använda en måla och rita applikation som 
fungerar som en canvasduk för elevernas skisser och teckningar. Eleverna spelade också in 
ljud, laddade ner och delade dessa ljudinspelningar (Miller, Krockover & Doughty, 2013). 
 
I denna fallstudie deltog fyra elever med lindrig utvecklingsstörning. Eleverna fick lära sig att 
arbeta med iPaden och de aktuella applikationerna innan studien satte igång. Eleverna fick 
också en presentation i hur man arbetar med de mer traditionella metoderna som i det här 
fallet bestod av en science notebook där eleverna kan skriva, rita, klippa och klistra in sina 
observationer. Genomförandet av studien bestod av att eleverna arbetade på två olika sätt. 
Vissa lektioner användes arbetssättet med science notebook och andra lektioner presenterade 
eleverna sina resultat på elektronisk väg via iPad och applikationernas hjälp (Miller, 
Krockover & Doughty, 2013). 
        As technology allows for more options, electronic science notebooks may hold valuable 
        options for students with disabilities as a support in science inquiry. Like traditional  
        science notebooks, electronic notebooks can provide scaffolds, while also providing 
        additional supports such as text to speech capabilities, internet access, and dictation  
        software such as Dictamus (Miller, Krockover & Doughty, 2013, s. 890). 
 

Studiens resultat visar att eleverna tillägnade sig kunskap när de använde båda metoderna. 
Dock menar forskarna att eleverna var mer motiverade, engagerade och kunde arbeta på ett 
mer självständigt sätt när de fick använda iPad i sitt skolarbete. Forskarna menar att elever 
med en utvecklingsstörning får hjälp i sitt skolarbete av tekniken som stöd och att de 
därigenom kan delta i vetenskapliga arbetssätt och uttrycka sin kunskap. (Miller, Krockover & 
Doughty, 2013). 

Simpson, Walsh och Rowsell (2013) har som syfte med sin studie att undersöka hur läsning 
framkommer på ett meningsfullt sätt med iPad som digitalt medium. Författarna talar om 
begrepp som literacy och multidirectionality (Simpson, Walsh & Rowsell, 2013, s.123). De 
beskriver begreppet multidirectional på följande sätt; 
 

        ”The researchers propose that the reading path down which the students travel are not only 
            non-linear and multimodal but multidirectional, where the term multidirectional is taken 
            to refer to interaction across interrelated textual dimensions and platforms  
           (Simpson, Walsh & Rowsell, 2013,s. 123). 
 
För att vidare belysa begreppet literacy har jag valt Olin-Scheller och Wikströms (2010) 
definition av begreppet. De menar att tidigare har literacy handlat om elevens förmåga att 
hantera olika läs och skrivsituationer kring typografiska texter men idag används begreppet 
för att beskriva det komplicerade förhållandet mellan läsförståelse, läskunnighet och olika 
medier och texttyper. 
 
Simpson, Walsh och Rowsell (2013) har fokuserat på läsning som en process. För att samla in 
data till studien har de observerat, filmat och spelat in elever i årskurs 3 och 5 på skolor i 
Kanada och i Australien när de har arbetat i lässituationer med iPad som textkälla. Eleverna 
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har också fått reflektera kring sitt eget lärande och på så sätt har forskarna fångat upp 
elevernas perspektiv. De lärare som deltog i studien skrev ner sina tankar i dagböcker och 
bloggar och på så sätt menar forskarna att de kunde få insikt i de pedagogiska beslut som 
påverkade de klasser de följde. Genom att filma iPaden från en viss vinkel när eleverna 
scrollade, rörde vid de texter de läste och navigerade sig fram på iPadens skärm menar 
forskarna att de kunde fånga hur elevernas läsande fann sina vägar.  
 

Simpson, Walsh och Rowsell (2013) menar att de ser resultat när eleverna arbetar två och två 
med iPaden. Då sker ett samarbete, en elev trycker på skärmen, den andra vidgar texten, 
eleverna väljer olika texter från menyn och så vidare. Detta sätt att läsa menar forskarna leder 
till att eleverna samlar information tillsammans genom en digital text. Vidare skriver 
forskarna att både duktiga läsare och elever som har svårigheter med sin läsning kan arbeta 
tillsammans med läsning på iPaden. Elever som var på olika nivå när det gällde läsning var 
mer manade att arbeta tillsammans med texter på iPaden än när det gällde en vanlig text. 
Dock menar forskarna att det krävs mer analyser av detta för att se om det är ett 
återkommande mönster. 
 

       All learners are different and require teaching and learning interactions that acknowledge these 
        differences and provide suitable support. A technology, such as an iPad, that is owned by an  
         individual learner and populated with material and applications that are particularly suitable for 
         their needs could be a powerful, portable, personal learning partner (Clark & Luckin, 2013, s.11).   

Clark och Luckin (2013) menar i sin rapport och i citatet ovan att alla elever är olika och 
behöver olika typer av stöd i sitt lärande. Vidare skriver författarna att det har visat sig att 
elever som har en egen iPad som de gör personlig upplever stor motivation gällande sitt eget 
lärande. Gasparini (2011) beskriver i sin studie att elever fick göra sin iPad personlig genom 
att lägga till vissa egna applikationer. Forskaren samlade sedan in elevernas iPad och 
upptäckte att en elev hade organiserat sina appar i grupper. Eleven hade till exempel 
installerat gratisappar med talsyntes som stöd. Det visade sig sedan att eleven hade läs och 
skrivsvårigheter. Genom att eleven använde denna applikation fick han på ett enkelt sätt stöd i 
sitt skolarbete. 
 
Clark och Luckin (2013) menar att detta inte hade varit lika enkelt på en vanlig dator eftersom 
liknande program som erbjuder talsyntes ofta kostar mer pengar och kräver att en person från 
IT- avdelningen installerar det på datorn. Exemplet ovan från Gasparinis (2011) studie visar 
att iPads och liknande surfplattor kan användas för att tillgodose elevernas individuella behov. 
 

2.5 Sammanfattning av kunskapsöversikten 
 

Kunskapsöversikten visar ett urval av aktuell forskning som handlar om iPad och IKT som 
pedagogiska och specialpedagogiska verktyg i skolan. Kunskapsöversikten behandlar fyra 
områden som är viktiga för denna studie. Den första delen belyser användandet av IKT i 
skolan. I de en – till- en projekt som tidigare beskrivits, där alla elever och lärare har en varsin 
dator visar att användandet av en dator som arbetsredskap ger elever strategier och stöd för 
utveckling och lärande. Att fotografera, spela in ljud eller göra filmer bidrar till nya sätt som 
elever kan lära sig på eller att få nya möjligheter för att kunna redovisa sin kunskap. Man talar 
om text och textskrivande med datorn som hjälpmedel som en social process där det är viktigt 
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att elever får mottagare till sina texter. Att använda sig av media och multimodala uttryck har 
visat sig skapa motivation och lärande för elever. 
 
Det andra området belyser forskning om användandet av iPad i skolan. Lärare och elever är 
generellt positiva när det gäller att använda iPad som verktyg. IPaden och dess appar beskrivs 
som kraftfulla verktyg som främjar elevernas lärande. Samarbete och motivation gällande 
användandet av iPad i skolans verksamhet är nyckelaspekter i texterna. Det tredje området 
handlar om att forskningen också visar utmaningar och svårigheter gällande iPad i 
undervisningen. Det kan handla om den tekniska aspekten, att uppdatera och ladda eller att en 
iPad inte är lika lätt att skriva på som en dator. 
 
Avslutningsvis handlar det fjärde området om hur en iPad kan användas ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv. Forskningen beskriver att iPaden och olika applikationer kan 
användas som hjälpmedel för elever med en utvecklingsstörning att kunna tillägna sig 
kunskap och att kunna arbeta på ett mer självständigt sätt. Forskning beskriver också att 
elever med läs och skrivsvårigheter får stöttning i sitt lärande när iPaden finns att använda 
som hjälpmedel. 
 
Med den forskning som beskrivits och de erfarenheter som belysts kring användandet av IKT 
och iPad i undervisningen blir kunskapsöversikten en utgångspunkt för att nyfiket undersöka 
studiens frågeställningar. Förhoppningen är att studien bidrar med kunskap till 
forskningsfältet när det gäller lärares tankar och beskrivningar kring iPad som pedagogiskt 
verktyg. 
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3. Teoretisk utgångspunkt    
 
I detta kapitel kommer det sociokulturella perspektivet på lärande att presenteras som också är 
den teoretiska ansatsen för studien. Det sociokulturella perspektivet handlar om att människor 
lär när vi deltar i kulturella aktiviteter och hur vi använder de kulturella redskap som finns. 
Det sociokulturella perspektivet intresserar sig för hur grupper och individer tar till sig 
kunskap via fysiska och kognitiva resurser samt att lärande sker via ett samspel mellan grupp 
och individ, att lära tillsammans med andra (Säljö, 2000). Denna teori anser jag passar 
forskningsfrågan då man kan se på användandet av en iPad som ett redskap, en artefakt som 
vi använder på olika sätt för att främja individens lärande. 
I följande kapitel beskrivs några grundläggande begrepp från den sociokulturella traditionen 
som har sitt ursprung i Lev Semenovich Vygotskijs tankar om språk, utveckling och lärande. 

 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 
 

3.1.1 Mediering och artefakter  
 

Ett grundläggande begrepp från den sociokulturella teorin är mediering. Mediering 
härstammar från tyskans vermittlung och betyder förmedling (Säljö, 2010).  
Med mediering menas att människor använder redskap och verktyg när vi interagerar i vår 
omvärld. Dessa redskap kan vara fysiska eller språkliga. Ett språkligt eller intellektuellt 
redskap är exempelvis bokstäver och siffror medan ett fysiskt redskap kan vara tangentbordet 
vi skriver på eller spaden vi gräver med (Säljö, 2010).  
 
Strandberg (2006) menar att mediering betyder att det finns något mellan miljön och 
individen, där individen använder sig av tecken och verktyg. Dessa tecken och verktyg hjälper 
individen att tänka och göra. ”Det jag inte har i huvudet kan jag låna från verktygen” 
(Strandberg, 2006, s. 30).  
 
Artefakter är redskap och verktyg som finns runt omkring oss, i vår kultur. Säljö (2000) menar 
att intellektuella och fysiska artefakter är tecken på den förmåga människor har att samla 
erfarenheter och kunna använda dem för sina speciella syften.  

        Om vi skall förstå hur människor använder kognitiva resurser, hur de lär och bemästrar 
          situationer, kan vi inte bortse från att vi fungerar i samspel med artefakter; att vi hanterar  
          situationer genom att utnyttja fysiska och intellektuella redskap. Genom dem kan vi lösa 
          problem och behärska sociala praktiker på ett sätt som annars vore omöjligt. Detta är, som jag  
          redan påpekat, ett av de mest utmärkande dragen i den sociokulturella utvecklingen 
          ( Säljö, 2000, s. 76). 
            

I ett sociokulturellt perspektiv så är det grundläggande att språkliga och fysiska redskap så att 
säga medierar verkligheten för människor. Vi hanterar världen med hjälp av dessa fysiska och 
intellektuella redskap (Säljö, 2000). Författaren menar att framgångsrika artefakter fungerar 
som bäst när tekniken är osynlig eller oförståelig för användaren. Ett exempel på detta är en 
dator som många använder men få förstår dess avancerade tekniska uppbyggnad. Han menar 
vidare att lärande och utveckling i vår tid handlar om att utnyttja de kognitiva resurser som 
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finns i artefakter (Säljö, 2000). 
 
Säljö (2010) skriver att inom det sociokulturella perspektivet är det viktigaste redskapet dock 
det mänskliga språket. Han beskriver att Vygotskijs argumentation gällande detta är att det 
talade och skrivna språket gör så vi kan kommunicera och förstå vår omgivning. Vidare menar 
han att det är lika viktigt att ha tillgång till fler medierande system som till exempel att 
använda sig av bilder som man sedan kommunicerar och skriver kring. Säljö (2010) menar att 
detta är viktigt i vår digitala värld där den nya tekniken ger möjlighet att använda bilder på 
nya och revolutionerande sätt. 
 
Säljö (2000) skriver angående lärande och nya kommunikativa praktiker att vi lever i ett 
samhälle där vårt dagliga liv präglas av artefakter och kunskapsberoende. Fysiska artefakter 
kan ses som materialiserade former av språk och tänkande. Människan har byggt in idéer i 
artefakter som fungerar som en resurs för människor. Artefakter är exempelvis papper och 
penna, vinkelhakar, miniräknare, en tumstock eller datorer.  

 

3.1.2 Socialt samspel för lärande och utveckling 
 

Det sociokulturella perspektivet betonar också vikten av det sociala samspelet för utveckling 
och lärande. Människor blir delaktiga i kunskaper och erfarenheter genom att samarbeta och 
samspela med andra. Kommunikation och interaktion individer emellan ger upphov till 
utveckling och lärande (Säljö, 2010).  
 
Säljö (2000) skriver att Vygotskij menar att människor hela tiden befinner sig i utveckling. I 
olika situationer har vi möjlighet att ta över kunskap från människor runt omkring oss. Genom 
att appropriera, det vill säga ta till oss kunskap från andra i olika samspelssituationer ger detta 
upphov till nya insikter och lärdomar. 
 
Den viktigaste mänskliga lärmiljön menar Säljö (2000) är den vardagliga interaktionen och 
det vardagliga, naturliga samtalet. På detta sätt formas vi som sociokulturella varelser och i 
sociala sammanhang lär vi oss kunskaper som vi behöver för framtiden. 
 

3.1.3 Proximal utvecklinszon 
 

        Detta egenartade samarbete mellan barnet och den vuxne är - liksom det faktum att kunskaperna  
        överförs till barnet i ett bestämt system - ett centralt moment i inlärningsprocessen, och förklarar 
        den tidigare mognaden hos de vetenskapliga begreppen och det faktum att deras utvecklingsnivå  
        framstår som en zon av snart förestående möjligheter för de vardagliga begreppen 
        (Vygotskij, 1934/1999, s. 254). 

I citatet ovan beskriver Vygotskij (1999) sina tankar gällande den närmaste proximala 
utvecklingszonen som är ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin. Säljö (2010) 
förklarar vidare att utvecklingszonen är den zon där människor är som mest mottagliga för 
förklaringar och instruktioner, där kunskapen från en mer kompetent person leder den lärande 
mot nya färdigheter.  En lärare eller en kamrat kan fungera som vägledare i detta 
sammanhang. 
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3.1.4 Scaffolding 
 

Vygotskij menar att människan ständigt är under utveckling där lärande är ett naturligt inslag 
för människor. En process inom utveckling och lärande är att använda sig av termen 
scaffolding, det vill säga stöttning i lärande. Scaffolding är ursprungligen den amerikanske 
psykologen Jerome Bruners begrepp (Partanen, 2007). Genom att en mer kunnig person till en 
början stöttar den lärande så kan den så småningom sedan helt på egen hand klara av 
uppgiften. Säljö (2000) talar i detta sammanhang om kommunikativa stöttor där samarbete 
och kommunikation leder den lärande framåt.  

3.1.5 Informationsteknik som stöd för lärande 
 

En vidareutveckling av Vygotskijs tankar beskriver Säljö (2000) när han talar om att 
informationstekniken ger möjlighet till kommunikation människor emellan samt stor tillgång 
till information. Informationstekniken kan ses som ett nytt kulturellt redskap.  
Strandberg (2006) tar upp Vygotskijs tankar om kultur och den kulturhistoriska dimensionen. 
Han skriver att kultur är människan och människan är kultur. Relationen människa och kultur 
är i ständig förändring. Barnets förhållande till sin miljö utvecklas och förändras menar 
Strandberg (2006). Han anser vidare att människan föds in i en kultur som har byggts av andra 
människor och där finns allt som människan skapat i form av artefakter. Han beskriver IKT 
som ett lärverktyg som är mer än en enskild artefakt. Den är som en hel värld eller en jättestor 
verktygslåda som är en integrerad del av vår kultur idag. Strandberg (2006) menar vidare att 
informations- och kommunikationstekniken hela tiden är tillgänglig för våra elever och som 
andra artefakter ska det användas vid lärande. 

 
Säljö (2000) menar att olika gemenskaper via nätet skapar lärande som ibland påminner om 
fysisk gemenskap. Det finns också andra delar av den nya tekniken som ur ett sociokulturellt 
sätt att se på lärande är nya. Begreppen här är interaktivitet och visualisering. Med 
interaktivitet menas den aktivitet som skapas mellan maskin och människa. En dator kan till 
exempel svara på tilltal och även ta egna initiativ som i olika typer av spel med konstruerade 
miljöer där olika svårigheter och problem är det som spelaren ska lösa. Det andra begreppet är 
visualisering det vill säga den digitaliserande tekniken gör det möjligt att synliggöra det 
osynliga, olika förlopp kan visas som till exempel vid kemiska reaktioner eller matematiska 
beräkningar där lärandet med teknikens hjälp blir kraftfullt och kan utvecklas vidare (Säljö, 
2000).  
 
Säljö (2000) hävdar att datorns möjligheter till interaktion och kommunikation utgör ett hot 
mot den traditionella klassrumsinteraktionen som vi historiskt sett känt till. Han menar att om 
man använder datorn som redskap i klassrummet verkar det som om grundläggande regler för 
kommunikation ändras. Elever kan lätt få kontakt med andra elever i samma ålder via internet 
och på det sättet få nya kontakter och tillägna sig kunskap. Läraren blir inte längre den som 
vet mest i klassrummet. Informationstekniken och användandet av datorer ger elever 
förutsättningar för att nå en större värld av information och kontakter. ”Förekomsten av en 
artefakt av detta slag tycks helt enkelt ge elever något konkret att samarbeta kring på ett sätt 
som upplevs som naturligt och produktivt” (Säljö, 2000, s. 247). 
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3.2 Sammanfattning av teorikapitlet 
 
Det sociokulturella perspektivet och dess tankar kring lärande och utveckling stämmer väl in 
med studiens syfte och frågeställningar. Jag har varit intresserad av att undersöka hur lärarna 
beskriver iPad som ett verktyg för lärande. Det sociokulturella perspektivet innehåller 
begrepp som artefakt, mediering, proximal utvecklingszon, scaffolding (stöttning) och socialt 
samspel. Dessa begrepp har jag använt för tolkning av de beskrivningar som lärarna har gett 
gällande iPad som pedagogiskt och specialpedagogiskt verktyg.   
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4. Metodologisk ansats och val av metod 
 
I detta kapitel presenteras studiens urval och vilken metod som använts för att samla in data 
till studien. Kapitlet beskriver också genomförande, databearbetning-analys, forskningsetiska 
principer samt studiens tillförlitlighet och giltighet. 

4.1 Val av metod 
 

Den kvalitativa forskningsintervjun har använts som metod för att samla in data till 
undersökningen. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun 
som ett sätt att försöka förstå världen från undersökningspersonens synvinkel och ta del av 
deras erfarenheter. Cohen, Manion och Morrison (2011) menar att intervjuer gör det möjligt 
för deltagarna att diskutera sina tolkningar av världen och uttrycka hur de ser på situationer ur 
sin synvinkel. Kvale och Brinkmann (2009) skriver vidare att den kvalitativa intervjun ger 
tillträde till människors upplevelser av sin levda värld. Detta stämmer med mitt syfte med 
studien där jag vill undersöka lärarnas beskrivningar av iPads som artefakt. Genom deras 
erfarenheter hoppas jag få svar på mina frågeställningar, hur de beskriver sitt arbete med iPad 
som pedagogiskt och specialpedagogiskt verktyg i skolan och därför har jag valt att använda 
mig av intervjun som ett samtal kring detta.   
 
Jag har använt mig av semistrukturerade frågor där samma frågor har ställts till alla 
informanter. Jag har till min hjälp förberett och skrivit ner frågorna i en intervjuguide.  
Kvale och Brinkmann (2009) beskriver en intervjuguide som ett manus som strukturerar 
intervjuns förlopp på ett mer eller mindre strängt sätt. Några av frågorna jag har ställt har haft 
mer öppna svarsmöjligheter där jag har bett informanterna beskriva eller berätta om deras 
erfarenheter. På detta sätt har intervjupersonerna fått möjlighet att delge rika beskrivningar av 
sina erfarenheter. 
Under intervjuerna har det också väckts intressanta aspekter som inte fanns med i själva 
intervjuguiden, då har jag haft möjlighet att ställa följdfrågor som har varit av relevans för 
undersökningen samt legat inom ramen för studiens syfte och därför har de semistrukturerade 
frågorna varit intervjuns utgångspunkt och starthjälp.   
   

4.2 Urval 
 
Ahrne och Svensson (2011) skriver att det är helt avgörande för forskningsfrågan vilken 
grupp eller vilka människor man väljer att intervjua. De poängterar att det är av vikt att man 
noga väljer ut de som ska intervjuas (Ahrne & Svensson, 2011).  
Vidare menar Ahrne och Svensson (2011) att det inte alltid räcker med en eller ett par 
personer som ska intervjuas. De anser att 6-8 personer att intervjua kan ge ett bra underlag. 
Eftersom examensarbetet är en mindre och begränsad studie anser jag att sex intervjupersoner 
är rimligt med tanke på studiens syfte och omfattning. Jag är inte ute efter att göra en stor 
kartläggning utan är intresserad av hur några lärare beskriver sin syn på iPad som pedagogiskt 
och specialpedagogiskt verktyg i skolan. Med utgångspunkt från detta resonemang valde jag 
att intervjua sex lärare som alla arbetar aktivt med iPad som pedagogiskt verktyg i sin 
undervisning. 
Alvesson (2011) tar upp en aspekt när det gäller val av intervjupersoner. Han beskriver en 
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huvudprincip som han benämner som kvalitetsurval (Alvesson, 2011, s. 61). Med ett 
kvalitetsurval menas att vissa intervjupersoner har egenskaper och information som gör just 
de särskilt relevanta som informanter. De kan ha den erfarenheten eller det intresset som gör 
att deras intervjusvar blir relevanta och värdefulla för studien. Därför har jag i denna studie 
gjort ett kvalitetsurval av pedagoger som alla har erfarenheter, intresse och kunskap om att 
arbeta med iPad som verktyg i skolan. Det var också av vikt att pedagogerna använde iPaden 
som ett naturligt och aktivt inslag i den vardagliga skolverksamheten. 
 

4.3 Presentation av skolor och informanter 
 
Jag har intervjuat sex lärare på två olika skolor i Mellansverige. Den första skolan är en 
kommunal skola som har sin verksamhet uppdelad på två enheter men inom samma 
rektorsområde. De två första lärarna jag intervjuade arbetar på denna F-6 skola med ca 400 
elever. Många av eleverna här kommer från andra länder. Den tredje läraren arbetar på den 
andra skolenheten som också är en F-6 skola men med ett mindre elevantal. 

Resterande tre pedagoger arbetar på en friskola som ligger i en större stad. Skolan har 
verksamhet från förskola till årskurs nio. Här arbetar man i åldersintegrerade arbetslag. 

I denna studie har jag valt att benämna alla informanter vid en bokstav, lärare A, lärare B och 
så vidare för att deltagarna i studien skall ges konfidentialitet. 

Lärare A har 1-7 matematik och NO utbildning och har arbetat som lärare i tretton år. Hon 
undervisar årskurs 4-6 i ämnen som matematik, svenska och idrott. Lärare A har i sin 
undervisning tillgång till en klassuppsättning av iPads. 

Lärare B har lärarexamen för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i förskola, 
förskoleklass, grundskolans tidigare år och fritidshem F-6. Han har arbetat som lärare i fyra 
år. Lärare B arbetar i årskurs 4-6 och undervisar främst i matematik och NO men använder 
iPad som verktyg i alla projekt som han är inblandad i, det kan gälla svenska, bild och musik. 
Lärare B har tillgång till en klassuppsättning av iPads. 

Lärare C har behörighet att undervisa i förskola, förskoleklass, skolans tidigare år och 
fritidshem. 
Hon har arbetat som lärare i 6 år. Undervisar i årskurs 4-6 i matematik, svenska, bild, musik, 
SVA samt idrott och hälsa. Lärare C har tillgång till en iPad men fem nya iPad Air är precis 
inköpta och ska börja användas i verksamheten. 

Lärare D har lärarexamen mot grundskolans tidigare år och har arbetat som lärare i 14 år. Hon 
arbetar i F-klass och i årskurs 1. Undervisar i svenska, matematik, engelska samt språkträning 
i förskoleklass. Har tillgång till fyra iPads i undervisningen. 

Lärare E har lärarexamen 1-7 och arbetar i årskurs 4-6. Hon undervisar i ämnena svenska och 
engelska men arbetar även som stöd och resurs i matematik. Lärare E har tillgång till tre 
stycken iPads i sin undervisning. 

Lärare F har lärarexamen mot grundskolans tidigare år och har arbetat som lärare sedan 2011. 
Hon undervisar i årskurs 2 och 3 i ämnena svenska, engelska och SO. Lärare F har tillgång till 
fyra stycken iPads. 
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4.4 Genomförande 
 
En första kontakt togs med skolornas respektive rektorer via mail och per telefon där jag 
berättade om min studie och dess syfte. Via rektorerna fick jag sedan namn på lärare som 
arbetade på deras respektive skolområden och som jobbade aktivt med iPads i sina klasser och 
grupper. Dessa lärare kontaktade jag sedan och de gavs ytterligare information om studien i 
form av det missivbrev (se bilaga 1) som alla lärare fick på mail eller via sin rektor. Samtliga 
lärare visade intresse och tackade ja till att medverka i studien. Tid för intervju bokades 
individuellt med de lärare som arbetade på den kommunala skolan och på friskolan gjorde 
rektor tillsammans med sina pedagoger ett schema på tider för intervjuer som sedan skickades 
till mig. 
 
När det sedan blev dags att genomföra själva intervjun med respektive lärare hade jag med 
mig kopior på det missivbrev som jag tidigare skickade ut. Alla pedagoger hade läst det 
tidigare och var väl införstådda med studien och dess syfte. Alla pedagoger skrev här under 
missivbrevet och fyllde i den ruta som visade att de ville delta i studien. Alla intervjuer 
spelades in på min iPad med hjälp av applikationen iTalk.  
 
På båda skolorna kunde jag som intervjuare och läraren som informant sitta ostörda och 
samtala i rum som hade gjorts tillgängliga för just detta ändamål. 
Till min hjälp under intervjuerna har jag använt mig av den intervjuguide som jag tidigare 
beskrivit (se bilaga 2).  
 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att en intervjusituation bör fungera så att informanten 
uppmuntras till att ge synpunkter på sin värld och sitt liv. De menar att de första minuterna på 
en intervju är mycket viktiga för att skapa god kontakt. När jag konstruerade min 
intervjuguide hade jag detta i åtanke och därför valde jag att börja med frågor som är av mer 
allmän karaktär för att så att säga komma igång med intervjun. Intervjuerna avslutades också 
alltid med att jag frågade om det var något mer de själva ville säga eller berätta om eftersom 
mina intervjufrågor var klara och besvarade. Denna sista fråga står inte med i intervjuguiden 
(bilaga 2) men informanternas svar finns inspelade och transkriberade. 
Intervjuerna blev olika långa beroende på vad informanterna svarade på de olika frågorna. 
Den kortaste intervjun varade i 22 minuter och den längsta i 34 minuter. 
 

4.5 Databearbetning och analys 
 
Det första som skedde i analysfasen var att alla intervjuer transkriberades ordagrant i sin 
helhet för att skapa möjlighet att finna struktur och lämpliga teman för denna studie. 
Att använda sig av olika ad hoc metoder menar Kvale och Brinkman (2009) är ett sätt att 
förhålla sig till intervjuanalyser. De menar att många gör analyser av intervjuer utan att 
använda en specifik analytisk teknik. Man kan blanda tekniker och metoder och göra 
teoretiska tolkningar av texter. Kunskap om ämnet anses betyda mer än tekniker för analys. 
Att använda sig av en ad hoc metod kan vara att forskaren läser igenom intervjuerna, går 
tillbaka till vissa avsnitt och finner strukturer eller intressanta teman. Om man på detta sätt 
kan lägga märke till mönster i utskrivna transkriptioner så blir det ett bra sätt att se på texten 
och kunna få fram vad som hör ihop med vad (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Under analysarbetet har jag även haft det sociokulturella perspektivets tankar för ögonen. I de 
transkriberade intervjuerna har jag i lärarnas beskrivningar hittat områden där iPaden används 
ur ett sociokulturellt perspektiv, det kan gälla som verktyg för elever som samarbetar i grupp 
eller som stöd (scaffolding) för elevernas lärande. Relevanta begrepp som hör till det 
sociokulturella perspektivet har markerats i de transkriberade intervjuerna. Jag har sedan 
analyserat transkriptionerna ytterligare genom att läsa igenom samtliga flera gånger och med 
pennan i handen har jag strukit under och färgmarkerat olika delar och på det sättet fick jag 
fram mönster som jag sedan har strukturerat och satt samman till olika teman. 
 
Även Patel och Davidson (1994) beskriver detta arbetssätt vid kvalitativ databearbetning. De 
menar att transkriberade intervjuer ger ett digert material som ofta är både tids- och 
arbetskrävande. Att ta sig an detta stora material kräver genomläsningar flera gånger samtidigt 
som forskaren för anteckningar och bearbetar materialet. Målet är att hitta mönster, teman och 
kategorier som sedan är användbara och grundläggande för resultatredovisningen 
(Patel & Davidsson, 1994). 
 
När jag hade analyserat det empiriska materialet framkom följande fem teman. 

 iPad som utvecklings och intresseområde 

 iPad som pedagogiskt verktyg-användningsområden och applikationer 

 Kunskaper och lärande 

 Vinster och svårigheter 

 iPad ur specialpedagogisk synvinkel 

   

4.6 Forskningsetiska principer 
 

        En intervjuundersökning är ett moraliskt företag. De moraliska frågorna gäller såväl medlen som målet 
          för en intervjuundersökning. Den mänskliga interaktionen i intervjun påverkar intervjupersonen, och 
          den kunskap som produceras genom en intervjuundersökning påverkar vår förståelse av människans 
          villkor (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 77-78). 
 

Kvale och Brinkmann (2009) menar med citatet ovan att intervjuundersökningar genomsyras 
av frågeställningar som handlar om både etik och moral. Eftersom man som forskare i en 
intervjusituation kommer i kontakt med människor måste man förhålla sig till dessa etiska 
riktlinjer. Genomförandet av denna undersökning utgår från de fyra huvudkrav som 
presenteras av Vetenskapsrådet (2002) gällande forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet: Detta krav innebär att forskaren ska informera deltagarna om själva syftet 
med studien/undersökningen, att det är frivilligt att delta och att man som informant har 
möjlighet att avbryta sin medverkan under studiens gång. 

Samtyckeskravet: De som deltar i studien har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
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Konfidentialitetskravet: Uppgifter om deltagarna i undersökningen ska ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 
av dem. 

Nyttjandekravet: Uppgifter som har samlats in om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål.  

I det missivbrev (se bilaga 1) som jag skickade ut till mina informanter innan intervjuerna har 
jag informerat om syftet med undersökningen och att de har haft möjlighet att avböja 
deltagande eller avbryta intervjun när som helst. Deltagarna har också informerats om att all 
data som framkommit vid intervjuerna och alla personuppgifter samt skolornas namn kommer 
att avidentifieras i studien. Uppgifter som har framkommit i studien kommer endast att 
användas i detta examensarbete.  
 

4.7 Giltighet och tillförlitlighet 
 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att begreppet giltighet handlar om att den metod man 
använder verkligen undersöker det den påstås undersöka. Med tillförlitlighet avses frågan om 
ett resultat kan ”reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare” (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 263). När det gäller tillförlitlighet i kvalitativa studier så är det viktigare 
att fånga det som uppkommer vid just det aktuella intervjutillfället, den unika situationen, än 
att samma svar alltid erhålls (Patel & Davidsson, 2003). 
 
Patel och Davidsson (2003) menar att det är viktigt att eftersträva kvalitet i kvalitativa studier. 
Att tolka, beskriva uppfattningar eller upptäcka företeelser är viktiga aspekter för arbetet, 
giltigheten och tillförlitligheten gäller då hela forskningsprocessen. 
 
Genom att använda den kvalitativa forskningsintervjun som metod har jag fått hjälp att 
undersöka studiens syfte, hur lärare beskriver sitt arbete med iPad som pedagogiskt och 
specialpedagogiskt verktyg i grundskolan. För att få kvalitet i arbetet har frågeställningar och 
intervjufrågor noga utarbetats för att på så sätt få fram lärarnas erfarenheter och beskrivningar. 
När det gällde val av intervjupersoner var det av vikt att alla informanter hade erfarenhet av 
iPads och att de arbetade aktivt med iPads som pedagogiskt verktyg. Jag har här använt mig 
av ett kvalitetsurval (Alvesson, 2011), det vill säga mina informanter har haft den kunskapen 
och den information jag behövt för att få svar på mina intervjufrågor. Att använda ett 
kvalitetsurval har bidragit till en god tillförlitlighet och giltighet för min studie. 
 
Jag har själv erfarenhet och förförståelse när det gäller att arbeta med iPad som pedagogiskt 
verktyg. Jag har också ett stort engagemang gällande detta ämne. Detta kan vara både positivt 
och negativt i kvalitativa studier. Kan mitt engagemang ha påverkat analysprocessen och 
resultatet då jag har många egna tankar om ämnet med mig? Kan detta ha påverkat studiens 
tillförlitlighet? Detta har jag försökt förhålla mig till under hela processen. Min kunskap och 
förförståelse kring ämnet har jag istället försökt att använda när det gällde att konstruera 
lämpliga frågeställningar och intervjufrågor så att det blir lärarnas erfarenheter och 
beskrivningar som redovisas. För att förstärka lärarnas röst har jag i resultatdelen valt att 
illustrera detta med citat så att det blir tydligare vad lärarna har sagt. 
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När det gäller forskarens roll vid intervjuer talar Patel och Davidsson (1994) om att en 
intervjuareffekt kan uppstå. Det vill säga intervjuaren för sig på ett sådant sätt att 
informanterna förstår vad som förväntas och vilka svar som intervjuaren vill ha. Denna effekt 
har jag försökt att undvika. Min roll som forskare har varit att undvika att ställa ledande frågor 
utan intervjuguiden har konstruerats så att den består av mer öppna frågor som ger tillåtelse 
för informanterna att ge sina beskrivningar på frågorna. 
 
Det har varit viktigt att det är lärarnas beskrivningar kring frågeställningarna som ska komma 
fram i resultatet. Eftersom intervjun är ett samtal där informanterna ger intressanta aspekter 
och svar på intervjufrågorna blev det ibland svårt att inte färgas av egna värderingar eller att 
inte dras in i ställningstaganden gällande det som informanterna delgav. Vid sådana tillfällen 
fick jag hejda mig själv och verkligen använda intervjuguiden som stöd under samtalet. 
Intervjuguiden hjälpte mig att hålla en röd tråd och rätt fokus under intervjuerna. 
 
Jag gjorde sex intervjuer och samtliga informanter var intresserade och motiverade att delta i 
studien. Vid varje intervju följde jag min intervjuguide, mitt manus som var utgångspunkten 
för intervjun. Eftersom intervjun är ett samtal uppkom ibland intressanta aspekter som inte 
direkt stod med som fråga i min intervjuguide. Allt som kom upp under intervjuerna låg dock 
i linje med min studies syfte och har varit av värde för undersökningen. Frågorna var 
semistrukturerade, alltså fanns det rum för följdfrågor. Man kan givetvis resonera kring om 
sex intervjuer är tillräckligt eller om det hade behövts flera intervjuer? Eftersom vi har haft en 
begränsad tid att göra denna studie så anser jag att dessa sex intervjuer har gett mig tillräckligt 
med data för studien. Att informanterna var motiverade, intresserade och kunniga gav upphov 
till goda samtal som gav svar på mina frågor.  
 
Eftersom jag har använt mig av ett kvalitetsurval där informanterna alla har haft kunskap och 
intresse av iPad som verktyg vill jag också lyfta att detta kvalitetsurval kan bära med sig viss 
kritik. Lärarna har varit positiva och kunniga gällande iPads och det leder till positiva resultat 
för iPad som verktyg. Om jag hade arbetat med ett helt annat urval av lärare eller gjort fler 
intervjuer hade fler kritiska röster och beskrivningar gällande iPad i skolan eventuellt kommit 
fram. 
 
Att genomföra intervjuer på detta sätt var nytt för mig och jag kände mig ganska ovan i min 
roll. Jag anser dock inte att denna ovana påverkade intervjuernas resultat men jag kände mig 
mer säker i min roll efter de två första intervjuerna. Med facit i hand hade det varit bra att 
göra en provintervju, då hade jag känt mig säkrare även i de första två intervjuerna 
(Ahrne & Svensson, 2011). 
 
Alla intervjuer transkriberades i sin helhet och analyserades genom att jag använde en ad hoc 
metod det vill säga jag läste igenom transkriptionerna och lyssnade på intervjuerna flera 
gånger för att få fram strukturer och teman (Kvale & Brinkmann, 2009). Under analysarbetet 
hade jag de sociokulturella glasögonen på och teorin har hjälpt mig att analysera resultaten 
och göra tolkningar gällande lärares användning av iPad som ett nytt kulturellt redskap.     
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5. Resultat och analys 
 
Resultatet presenteras ur de fem teman som framkom från de transkriberade intervjuerna. 
Efter varje tema görs en sammanfattning av resultaten ur ett sociokulturellt perspektiv. 
 

5.1 IPad som utvecklingsområde och intresseområde 
 

I intervjuerna med lärarna framkommer två tydliga områden som belyser varför lärarna och 
skolenheterna började använda iPad som ett pedagogiskt verktyg. Det ena området är det så 
kallade intresseområdet. Lärarna beskriver att deras eget intresse för att använda iPad i skolan 
ledde in dem på den vägen. 

        Jag har ett stort intresse själv, så jag har varit en av utav dem som har jobbat mycket  
          och varit iväg på nån extra föreläsning och lite sådär…. (lärare F). 
 

Det framkommer också att en av lärarna själv började använda en iPad i undervisningen för 
att visa och förtydliga användbara saker som hittades på nätet. 
 
          På hösten där, då hade jag en iPad som jag använde i undervisningen… och själv. Liksom att visa saker. 
          Till exempel bra saker som jag hittade på nätet…… det var ju nåt som bara, tydligt kanske, som  
          passade bra in i undervisningen och som kunde förklara saker på ett enkelt sätt… det var det jag var ute  
          efter (lärare B). 
 
Lärare A beskriver att anledningen till att hon satte igång att arbeta mer aktivt med iPad i 
undervisningen berodde på att en kollega var mycket intresserad och kunnig och på det sättet 
spreds både kunskap och intresse kring iPad som pedagogiskt verktyg. 
 
           Och sen har det fortsatt med att våran kollega har varit kunnig och intresserad och lärt oss mer…. 
          – Och titta här kan man filma! Och titta här kan man göra lag, ja välja lag…..det har liksom kommit 
            pö om pö….(lärare A). 
 

Den andra aspekten är utvecklingsområdet. Skolenheten och lärare har valt att använda iPads 
i verksamheterna som ett led i ett utvecklingsarbete som syftar till att öka kompetensen för 
både lärare och elever att använda modern teknik i skolan. 
 
          Anledningen till det är att vi har det som utvecklingsområde på hela enheten, att vi ska utveckla just 
          det pedagogiska, som ett pedagogiskt verktyg. Så det är under det här läsåret som vi köpte in de här  
          iPadsen och sen har vi gått lite olika utbildningar på enheten då. Ja, jag tycker det är jätteroligt! (lärare D). 
 

          Jag är ju kulturombud och vi har ju möten ett par gånger per termin och de frågade, 
          -Vad är det ni tycker saknas inom kultur, alltså utveckla lärarna? Det är att filma och redigera….och 
           vi sa det, det finns inte resurser och vi har inte kunskapen. Då fixade kultur en utbildning så att de tog hit  
           personer från XXXXX och så fick vi det här gratis. Kultur stod för den här potten och vi fick två film- 
           kurser. Det var fantastiskt roligt, sen var det ju kört så då körde jag igång rätt hårt och det sprider sig ju  
           Vi hjälps åt väldigt mycket här. Så vi delar med oss av kunskaper på det vi kommer på (lärare C). 
 

När det gäller iPads som utvecklings och intresseområde beskrivs också detta ur ett 
elevperspektiv. Intresserade och kunniga elever från den ena skolan deltar i ett teknikråd som 
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har till uppgift att hjälpa till med alla iPads. Lärarna beskriver att eleverna har en stor kunskap 
kring att använda iPad och att elevernas kunskap tas tillvara och används som ett stöd till 
lärarna. Lärarna menar att eleverna ibland har ett större kunnande om iPad än vad de själva 
har och på detta sätt hjälps lärare och elever åt när det gäller administration och teknisk 
support gällande iPad.  
 
           Vi har ett gäng superintresserade elever som håller i det här och de, ja det är jättebra. Det är ju så lite 
           pinsamt men vi, ska jag säga, men åtminstone jag och en del av mina kollegor, vi har inte samma kunskap 
           som de har……och de besitter den här kunskapen och de tycker det är jätteroligt att få dela med sig av  
           den och att de får lite inflytande och de får skriva lathundar till oss pedagoger och så där…(lärare E). 

 

5.1.1 Sammanfattning av iPad som utvecklings- och intresseområde ur 
ett sociokulturellt perspektiv 
 

Lärarna beskriver att de började använda iPads som pedagogiskt verktyg av eget intresse eller 
att det har varit ett utvecklingsområde för skolan. I båda fallen framkommer en aspekt som 
kan kopplas till det sociokulturella perspektivet när det gäller att lära av varandra, där en mer 
kunnig och kompetent person vägleder den lärande mot nya färdigheter. Inom den 
sociokulturella teorin talar man om scaffolding, stöttning. En lärare beskriver detta ovan hur 
en mer kunnig och kompetent kollega lärde henne att använda iPad som pedagogiskt verktyg 
och skapade både kunskap och intresse att arbeta vidare med detta. 
 
Även det omvända perspektivet blir tydligt när det gäller iPads som utvecklingsområde. Här 
är eleverna de som vet och kan mer om iPads som verktyg. Här fungerar eleven som stötta till 
läraren. Det sociokulturella perspektivet belyser också att människor lär genom att samarbeta 
med andra och lärarna beskriver här ett samarbete kring iPaden där elever och lärare hjälps åt 
att bli mer kunniga gällande iPads som verktyg i skolan. 

5.2 IPad som pedagogiskt verktyg, användningsområden och 
applikationer 
 

Lärarna beskriver iPads som pedagogiskt verktyg inom flera användningsområden. Det gäller 
användandet av olika applikationer i skolämnen, som presentationshjälpmedel för läraren vid 
gemensamma genomgångar, som elevernas hjälp och redskap vid redovisningar, vid 
dokumentation samt som informations- och ordbehandlingsverktyg. 

Flera lärare beskriver att inom ämnet matematik används iPaden och dess 
matematikapplikationer ofta till färdighetsträning. 
 
          Och då började det mest i matematiken, just färdighetsträningen. Att man kan träna addition 
            och subtraktion lätt! Istället för att skriva så går det så mycket fortare, man hinner så många fler tal 
            (lärare A). 

           I matten så är det en som heter King of math som de använder mycket på varje mattepass så kör de. 
           Turas de om att köra en liten intensiv färdighetsträningsstund på iPaden (lärare E). 
 

Inom ämnet svenska beskriver lärarna att iPaden och olika applikationer används som 
inspelningsverktyg där eleverna till exempel spelar in sig själva vid olika lässituationer. 
IPaden används också till grundläggande läs- och skrivinlärning där olika applikationer som 
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Superbra och Happi läser nämns. Appen Superbra heter egentligen Bokstavspussel men alla 
lärare benämner den som Superbra eftersom appens talsyntes säger ordet superbra när eleven 
skrivit rätt svar. 
 
           Superbra har vi använt mycket….jag har en autistisk pojke i årskurs två som har, han kan inte 
           ljuda själv ihop men med den här så får han ju både ljudet och bokstäverna så nu har han lärt sig hur den 
           fungerar så nu kan han alla ord. Nu sitter han och pillar ihop det där (lärare F). 
 
Inom både svenskan och engelskan beskriver lärare A och lärare B att applikationen My story 
används för att skriva berättelser. Lärare A och C menar att applikationen iMovie (filmapp) är 
ett bra pedagogiskt verktyg inom ämnet idrott och hälsa. 
 
           Och sen har jag idrott också och där har jag nu igång ett arbete med dem, att de forskar om idrottsskador. 
             Så att de gör en informationsfilm (lärare A). 
 

Att använda iPaden på storbildsskärm och presentera olika applikationer och arbetsområden 
för eleverna benämns som ett område där iPaden blir ett verktyg för läraren. Eleverna 
använder också iPaden till att visa upp arbeten och göra redovisningar för sina kamrater. En 
lärare resonerar så här kring detta när det gäller att redovisa ett arbetsområde i ämnet musik 
där applikationen iMovie användes som verktyg. 
 
          Ja, men att sjunga en rap inför klassen är jättejobbigt och inför en annan klass, superjobbigt! 
            Nu finns det att spela in och vi gjorde det anonymt för att den andra klassen ska rösta. Då har man 
            spelat in utan att synas….så la de in en bild på den kompositören de sjunger om (lärare C). 
 

 
IPad som verktyg för dokumentation och måluppfyllelse beskriver lärare C på följande sätt 
när applikationen iMovie användes för att filma teori kring idrottsskador. Eleverna fick själva 
göra en film gruppvis (sketch) där olika idrottsskador och förebyggandet av skador 
presenterades. 
 
         Jag har ju dokumenterat mycket också… men jag vill att de ska få se vad vi har gjort. Det är lätt att flika  
           in kommentarer om vilka mål vi har nått och vilka mål vi har jobbat mot…..ja sen tycker jag, det finns ju 
           några svåra mål som jag tycker jag kan nå med paddan, med hjälp av den… just idrotten är en sån här  
           riktig svår nöt att knäcka, alltså förebygga skador och vad? Vilka nivåer? Och eleverna ska kunna förstå  
           och allt det där… och hur ska jag kunna nå det genom att ha en genomgång i… jag har en teorilektion en  
           gång per termin. Det är ingen som kan saker….ja det blev riktigt bra, riktigt bra och det var väldigt lätt att 
           bedöma dem utifrån målen också (lärare C). 
         

IPaden beskrivs också som ett verktyg för informationssökning och ordbehandling. IPaden 
används som ett komplement till datorer och skrivandet sker bland annat i 
ordbehandlingsapplikationen Pages. 
 
          Vi har en del laptops på skolan och de räcker inte till alla, så ofta har iPadsen fått vara datorer…. 
           … men framförallt använder vi de på samma sätt som en dator egentligen. För informationssökning, 
            för ordbehandling och där är den ju smidig… (lärare E). 
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5.2.1 Sammanfattning av iPads som pedagogiskt verktyg, 
användningsområden och applikationer ur ett sociokulturellt 
perspektiv 

 
Lärarna beskriver iPaden som en artefakt, ett verktyg som hjälper både lärare och elever inom 
flera områden i skolan. Olika applikationer bidrar till elevernas kunskapsutveckling när det 
gäller färdighetsträning och grundläggande läs- och skrivinlärning. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv kan man säga att här fungerar applikationerna som en stödstruktur för eleverna. Ett 
exempel är vid läsinlärning där en elev som inte kan ljuda själv använder applikationer som 
Happi läser och Superbra en period för att träna just detta. När eleven sedan har erövrat 
kunskapen att kunna ljuda ihop ord på egen hand behövs inte mer arbete i just den 
applikationen utan eleven kan arbeta vidare i andra böcker eller med andra applikationer det 
vill säga stödstrukturen eller ställningen (scaffolding) för just den specifika svårigheten 
monteras ned eftersom ett lärande har skett. Eleven kan ljuda ihop ord! 
 
 IPaden används vidare som ett medierande redskap för både elever och lärare när det gäller 
redovisningar. Läraren använder iPaden för att visa och förtydliga arbetsområden på 
storskärm det vill säga läraren förmedlar ett arbetsområde till eleverna. Även eleverna 
använder iPaden och olika applikationer vid redovisningar. Applikationen iMovie används för 
att göra filmer där både eleverna som gör filmen och de som ser filmen får kunskap kring 
exempelvis idrottsskador. Eleverna använder då iMovie för att förmedla sitt budskap. En 
lärare beskriver att iPaden används som verktyg för dokumentation och att mål kan nås med 
dess hjälp. Genom att använda iPaden som artefakt och att eleverna samarbetade kring 
applikationen iMovie blev det lättare för läraren att bedöma eleverna utifrån målen. 
Avslutningsvis används iPaden till ordbehandling och informationssökning. IPaden är då en 
artefakt som fungerar som en resurs för eleverna, som en hjälp i skolvardagen. 
 

5.3 Kunskaper och lärande 
 

Lärarna beskriver flera områden där iPaden som verktyg hjälper eleverna mot nya kunskaper 
och ett ökat lärande. Det gäller teknisk kunskap, färdighetsträning, applikationer och 
samarbete. 

Flera av lärarna beskriver den tekniska aspekten som ett område där de ser att eleverna 
tillägnar sig kunskaper. 
 
          Dels är det ju den tekniska biten som jag tror är jätteviktig i det samhälle vi faktiskt lever för det inser  
            man ju hur mycket….det går inte en dag utan att pilla på sin Smartphone eller att man använder Internet 
            och datorn. Jag tror att det är jätteviktigt att vi faktiskt lär eleverna att hantera det…( lärare F). 
 
            Men sen just det här allmänt tekniska, att hantera till exempel iMovie eller ta ett kort och lägga in där  
            eller så. Att de blir liksom lite, det här är ju någonting som finns i samhället så de blir ju liksom vana 
            vid att använda den också… (lärare A). 
 
Lärare C menar att eleverna får teknisk kunskap när det gäller att använda iPaden som verktyg 
för att göra filmer i applikationen iMovie. 
 
          Ja, precis men det är ju det. Redigera och filma, det får vi med oss som jag tycker att vi inte fick förut 
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            (lärare C). 
 

Färdighetsträning i matematik beskrivs som ett område där iPaden är ett effektivt verktyg för 
eleverna att träna upp sina förmågor och utveckla sin kunskap. Lärare E beskriver att iPaden 
används som ett redskap som gör övandet lite roligare. 
 
          Just som intensiv färdighetsträning på ett sätt som de tycker är relativt roligt… så fungerar det och de vill 
          ju gärna göra det. Ett redskap som gör att de vill träna på gångertabellerna är ju helt fantastiskt! För det är 
          ju urtråkigt egentligen men då blir det kul och någonting som de står i kö för att göra….så det är ju alldeles 
          makalöst… (lärare E). 
 

Användandet av applikationer i de olika skolämnena beskrivs som redskap som hjälper elever 
att få ökad kunskap. Lärare B beskriver en speciell applikation Human Body som har använts 
när klassen arbetade med människokroppen. 
 
          Den har vi jobbat mycket med, och det ser man ju, det är tydligt, det märker jag. Mina elever nu kan  
          mycket mer om människokroppen än….ja än tidigare. Just för att det blir interaktiva kopplingar, alltså  
          man ser vad det är som sitter ihop, man ser verkligen. Istället för att bara se en bild på det och en bild på 
          något annat och sådär….matspjälkningen och sådär kan de ju mycket bättre nu än de kunnat innan… 
          de kan mer för det väcker ett större intresse liksom (lärare B). 
 
Lärare E menar att genom att eleverna använder olika applikationer och spel inom ämnet 
engelska tillägnar sig eleverna språkliga kunskaper… 
 
          Jag kan säga att de, att kunskapsnivån i engelska har gått upp mycket generellt, ser jag ju. Genom att 
           de använder appar och spel och sånt som är på engelska. Behovet av att kommunicera på engelska har 
           blivit större i deras vardag. Så den, den kunskapsnivån har gått upp..(lärare E). 
 
Inom ämnet svenska beskrivs applikationen Skolstil som ett kunskapsutvecklande redskap för 
eleverna för att komma igång med grundläggande läs- och skrivinlärning. 
 
          Men sen också så är det ju rent kunskapsmässigt, vi har ju elever som har kommit igång med läsning 
           och skrivning tack vare det. Vi har använt Skolstil, just för de här som inte ljudar ordentligt och får höra  
           om man stavar rätt och fel och sådana bitar. Så att rent färdighetsträningsmässigt tycker jag att den har 
           gett mycket …. (lärare E) 
           

Lärarna beskriver att elever arbetar enskilt med en iPad men även att de arbetar tillsammans 
två och två eller i en lite större grupp med olika arbetsuppgifter där iPaden används som 
verktyg. Flera av lärarna beskriver att samtalet eleverna emellan är något de strävar efter när 
eleverna ska arbeta gemensamt i en applikation eller vid ett grupparbete och att det 
samarbetet/samtalet bidrar till lärande. 
 
          Det är ju två delar i det hela, att klara av färdighetsträningen och komma vidare. Det är ju en del i målen  
            om man säger. Men de måste ju också lära sig att uttrycka sig och kunna samarbeta, samtala och    
            diskutera och då får man med det så det beror på vad man är ute efter. Ibland är man ute efter både och 
            men när de sitter två så är det nog kanske samtalet som är det viktigaste många gånger…(lärare A).                           
 
          Då sitter de tillsammans, då har vi inte hörlurarna utan då sitter de faktiskt tillsammans så att det blir ett 
            samtal kring vad det är de jobbar med. Och likadant i förskoleklass ibland så får de sitta en och en med  
            sina lurar men ibland så samlar vi dem och då får de vara flera kring en…..men det blir ju en vinning av  
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            att man faktiskt diskuterar vad man gör… att man pratar kring det….(lärare D). 
 

Lärare C har under en period bara haft tillgång till en iPad och därför har eleverna arbetat i 
grupper och gjort filmer i iMovie som de sedan har presenterat för en större publik genom att 
filmerna lades upp på en lärplattform. Här har eleverna via samarbete i gruppen lärt av 
varandra och fått kunskap kring filmskapande. 
 
          Ja hittills eftersom vi bara har haft en padda så har det ju blivit en grupp. Jag har utsett ett grupparbete… 
           det är så roligt för de har kommit på det mesta själva, de har fått mixtra, de har fixat det jättebra sen kan  
           man alltid finjustera, förbättra men de har gjort det jättebra med tanke på att de fick en padda i handen, 
           filma och de har löst det….och de lär sig mycket av varandra … gör de… 
           Sen är det ju kul för allt vi gör också, det som blir utav en film eller en dokumentation, det lägger jag 
           in på XXXXX och så kan de visa hemma, föräldrarna kan gå in och titta. De får se vad vi gör. 
           Det tycker jag är ett stort plus. För just nu funkar det himla smidigt bara jag kan öppna 
           filmerna och att vi har en publik med det vi har gjort också….  (lärare C). 
 

Lärare A menar att när eleverna samarbetar två och två kring en iPad fungerar det bra att 
elever som är på olika nivå kunskapsmässigt arbetar tillsammans. 
 
          Då är det ju viktigt bara hur man sätter ihop grupperna så att det inte blir för långt spann så att de inte 
            förstår varandra men absolut ser jag och det är en av vinsterna med att ha två och två runt en iPad just att 
            samtalet kan leda båda vidare… (lärare A) 

 

5.3.1 Sammanfattning av kunskaper och lärande ur ett sociokulturellt 
perspektiv 

 
Lärarna beskriver iPaden som ett lärverktyg, en artefakt som används i skolans vardag. 
Genom att utnyttja iPaden och dess applikationer tillägnar sig eleverna kunskaper inom olika 
områden. Man kan se den som en stor verktygslåda som lärare och elever tar olika verktyg ur 
beroende på vad som behöver tränas och vad målet med undervisningen är. Lärarna beskriver 
att eleverna lär sig teknik, att filma och redigera och använda sig av den nya tekniken 
(Smartphones, iPads mm) även utanför skolan. Den sociokulturella teorin har en 
kulturhistorisk dimension där relationen människa och kultur hela tiden förändras, det vill 
säga nya kulturella redskap utvecklas hela tiden. På detta sätt kan man se på iPaden som ett 
kulturellt redskap som precis som andra artefakter likt pennan eller miniräknaren ska 
användas som verktyg för lärande. 
 
Eleverna tillägnar sig språkliga kunskaper genom att använda spel och olika applikationer i 
engelska och svenska. Applikationen Skolstil kan ses ur sociokulturell synvinkel som ett led i 
den proximala utvecklingszonen. Eleven har inte riktigt kommit igång med läsning och 
skrivning men kunskapen ligger nära, inom räckhåll. Genom att arbeta med Skolstil som stöd 
har eleverna på så sätt fått hjälp att komma igång. 
Lärarna beskriver också samtalet och samarbetet som ett starkt bidrag till lärande som 
stämmer överens med den sociokulturella synen på detta. Genom kommunikation och 
interaktion eleverna emellan har eleverna fått ökade kunskaper i olika skolämnen. 
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5.4 Vinster och svårigheter 
 
Lärarna beskriver både vinster och svårigheter när det gäller att använda iPads som 
pedagogiskt verktyg i skolan. När det gäller vinster så handlar det om pedagogiska vinster i 
form av applikationer som hjälper elever i sin kunskapsutveckling och lärarna i sin förmedling 
av kunskap, iPadens form och funktion beskrivs som enkel att använda sig av, lärarna anser 
att de själva lär sig av eleverna samt att användandet av iPads beskrivs som lustfyllt. 
De svårigheter som beskrivs handlar om den tekniska och administrativa aspekten samt att det 
finns många funktioner på iPadsen som kan vara lockande för elever att undersöka när de i 
själva verket ska arbeta med någonting annat. Några lärare menar också att svårigheter ligger i 
att inte ha tillräckligt många iPads att använda i klasserna. 
 
En pedagogisk vinst handlar om färdighetsträning och att få matematiktal gjorda. 
 
          Ja, man ser ju vissa elever som på en lektion kanske gör fyra tal i matteboken men gör 50 uppgifter här .. 
           (lärare A). 
 
            Och sen så ser jag vinsten framförallt i matematikapplikationer att elever med motoriska problem till  
            exempel gör fyra, sju uppgifter. Så har vi det på en lektion i vanliga fall… har gjort 110 istället liksom 
            på, alltså när det är den här….ja mycket mera gjort på samma tid…(lärare B). 
 
En vinst ur lärarens perspektiv, att använda en applikation för att förtydliga ett arbetsområde 
beskriver lärare B på följande sätt. 
 
          Jo, nämen just vinsten är väl det här, alltså det blir väldigt, väldigt tydligt. Nu måste man ju inte ha iPad 
           för det utan det är just de här grejerna som är interaktiva, saker som rör sig och så vidare. Det är alltid, 
           ökar liksom, man kan, om jag flyttar det här så här? Ja, som Algodo tillexempel där man kan förklara  
           väldigt mycket med enkla medel (lärare B). 
 
Lärarna menar också att iPaden med dess form och funktion samt olika applikationer gör det 
enkelt att använda sig av den som pedagogiskt verktyg… 
 
          Det är ju som en stor mobiltelefon och det är ju jätteroligt! Alltså, iMovie är ju ändå, alltså det är 
            ett sånt fantastiskt verktyg, det är enkelt och det blir snyggt och proffsigt (lärare C). 
 
            Ja, det tar ingen tid att starta upp eller någonting utan du är inne direkt… (lärare D). 
 
Lärarna beskriver att de själva lär sig mycket om iPads av sina elever som beskrivs som 
mycket kunniga inom området. 
 
          Jag har lärt mig massor, ja massor! Jag har lärt mig att man kan vara kreativ som tusan och att de gör  
           saker som jag inte förväntar mig, fast på ett bra sätt…(lärare C). 
 
            Så jag lär mig hela tiden, vägar på hur vi kan använda den och så här och nya appar som kommer 
            upp och så… (lärare D). 

Användandet av iPads beskrivs som en rolig och lustfylld aktivitet där eleverna visar ett 
intresse att arbeta med iPaden som verktyg. Lärarna menar också att iPaden kan användas 
som motivation eller som en belöning. 
 
          Nä, men absolut så är det ju intresset det allra viktigaste för det är ju så kul att använda dem. Så 
            man kan locka med dem…(lärare A). 
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           Och just det här att det har släppt för många elever, med läs- och skrivsvårigheter och en del elever kan få  
           känna att det är ok, att jag går undan. Jag får en liten stund i lugn och ro och sitta med den här eller  
           belöningen bara. – Att gud vad bra du har jobbat nu, nu kan du sätta dig med den här. Sitt här en stund, 
           liten morot, motivation och det blir också en vinst (lärare F). 
 
            Jag tror det är vinsten att, eftersom de tycker det är roligare många gånger så är de mer fokuserade 
            och det gör att de lär sig mer och sen så eftersom det är bild, det blir bildstöd (lärare B). 
             
En svårighet som lärarna beskriver med att använda iPads som pedagogiskt verktyg är av 
teknisk karaktär. Det kan gälla att det saknas nätverk på vissa platser på skolorna som till 
exempel i idrottshallen. En annan aspekt som beskrivs är att själva skrivandet på iPaden i 
ordbehandlingsprogram som Pages blir svårt eftersom det uppstår problem då det ska sparas 
samt att det inte alltid är tekniskt möjligt att skriva ut. Flera lärare väljer då att låta eleverna 
skriva på en dator istället. 
 
          Nej, vi skriver inte, nej vi har så många datorer så vi… för det första så är det ju just det här med att 
           skriva ut och spara och där tycker vi inte att vi hittat rätt (lärare A). 
            

En annan svårighet är administrationen och det tekniska ansvaret. 
 
          Alltså att det ska laddas, det ska uppdateras, det är ju nackdelarna såklart. Apparna de måste testas, 
          man kan ju inte bara ta hem en app utan man måste ju verkligen testa…..man måste ju kritiskt granska  
          allting (lärare B). 
 
          Nån ska ta ansvaret för paddorna och att de är laddade och att man tar bort det man inte använder 
          för de blir fulla snabbt… det är en nackdel, eftersom jag har tjatat hit dem så får jag ju ta det, det 
          tar tid…(lärare C). 
 

Lärarna beskriver svårigheter för eleverna med att använda iPads i skolan när det gäller 
koncentration och fokusering. 
 
          Ja, svårigheterna med iPaden är ju att det är lockande och det är ju det här, att jag vill fota min kompis 
           som sitter där borta, gå in på Kalejdoskop och kolla vad som händer, hur ser han ut? Det är ju nackdelen 
           (lärare B). 
 
           Jo alltså en nackdel har ju varit det här som vi nämnde förut då att det finna, det finns så mycket i iPaden  
           som lockar, det är en stor godispåse av bilder och spel och filmklipp och grejer och så där. De som inte   
           har så bra självkontroll behöver man ha jättebra koll på… (lärare F).               
 
Flera av lärarna beskriver att en svårighet med att arbeta med iPads som pedagogiskt verktyg i 
skolan är att man inte har tillräckligt många iPads att använda sig av i klasserna. 
 
        Just IPads känns som om det skulle vara lättare om man har fler… (lärare F). 

          En padda på tre klasser, ett arbetslag. Det har varit lite krångligt men nu har vi faktiskt fått fem stycken 
          om jag håller på och kopplar ihop….så tanken är att vi ska ha de här fem när vi ska göra grupparbeten.  
          Det har varit väldigt svårt att en grupp ska göra sin del med paddan och så ska jag hitta på något annat 
          med de andra grupperna och allting tar evinnerlig tid. Ja så är det… det ska bli skönt när vi får fem stycken 
          så man kan ha fem grupper (lärare C). 
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Lärare B beskriver att iPaden blir extra värdefull och användbar när alla elever utrustas med 
en egen. 
 
          Det är då den är som bäst, just eftersom du kan spara sakerna på iPaden och man har allting lagrat och 
            just den här risken att någon annan raderar någonting försvinner ju då. Utan då sköter man sitt eget. 
            Då kan man anpassa den efter sina egna behov…(lärare B). 
 

5.4.1 Sammanfattning av vinster och svårigheter ur ett sociokulturellt 
perspektiv 

 
Ur ett sociokulturellt perspektiv används iPaden som en artefakt och kan ses som ett nytt 
kulturellt redskap. Hur beskriver då lärarna detta nya kulturella redskap när det kommer till 
vinster och svårigheter? Vinsten med iPad i skolan beskrivs som ett lustfullt och roligt sätt att 
lära sig på. Lärarna beskriver att eleverna ibland får mer gjort när de använder applikationer 
på iPaden än vid till exempel skrivande i böcker. En annan vinst är att iPaden beskrivs som 
enkel att använda, den tar ingen tid i anspråk att starta upp den. Även här beskriver lärarna att 
de lär sig mycket av eleverna, genom scaffolding det vill säga stöd av en mer kunnig person 
är det också lärare och inte bara elever som utvecklar kreativitet och kunskap om till exempel 
nya applikationer. 
 
De svårigheter som beskrivs för lärare att använda iPaden som artefakt gäller administration 
och andra tekniska aspekter. Här spelar även antalet iPads stor roll.  
Med fler iPads ökar chanserna till samarbete kring en iPad. Lärarna beskriver att de önskar 
fler iPads i verksamheten. Elever beskrivs ha svårigheter med koncentration och fokusering 
när vissa arbetsuppgifter ska göra på iPaden. Det finns så mycket annat lockande innehåll och 
då får iPaden som artefakt och pedagogiskt verktyg en helt annan effekt det vill säga den 
motverkar då kunskap och lärande. Det sociokulturella perspektivet betonar samarbete och 
kommunikation individer emellan för att utveckla ett lärande men om eleverna använder 
iPaden tillsammans med kamrater på ett negativt sätt gynnas inte elevernas lärande. 
 

5.5 IPad ur specialpedagogisk synvinkel 
 

Lärarna beskriver att de använder iPaden på flera sätt för de elever som är i behov av särskilt 
stöd. Det kan gälla som verktyg för redovisning, användandet av applikationer som ger stöd 
vid språksvårigheter och kommunikationssvårigheter, stöd vid läs- och skrivinlärning samt att 
läraren själv gör egna böcker i iBooks som kan användas på ett specialpedagogiskt sätt. 
 
IPaden fungerar som ett verktyg för elever att kunna få redovisa sin kunskap på andra sätt. 
Lärare C beskriver sina tankar kring detta på följande sätt. 
 
         Det är att kunna redovisa muntligt istället för skriftligt, det är så jag tänker med mitt filmande, att vi når 
           barn som kan berätta om det istället på olika sätt eller spela teater och förklara… många som har de  
           bekymren, språkstörningar, och språksvårigheter, kanske inte svenska som första språk, man är blyg,  
           jobbigt. Att kunna redovisa någonting genom att filma känns mycket lättare….(lärare C). 
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Lärarna beskriver att olika applikationer hjälper barn med språksvårigheter. 
 
         Ja, men till exempel så har vi en pojk i ettan som inte vill prata…..han tycker det är jättejobbigt att  
           prata inför oss vuxna vilket gör att det blir väldigt problematiskt när vi ska lyssna på lästräning till  
           exempel. Och ljuda bokstäver och sådana saker och då har han varje dag fått sitta med iPaden en stund, 
           ungefär en kvart. Där har han fått sitta med en app som heter Superbra…..och det har ju gjort att han har  
           knäckt läskoden och nu när han känner sig trygg i det då har jag lyckats ha TIL med honom, tidig, 
           intensiv lästräning och han sitter faktiskt och ljudar så att jag hör….men då har han ju på nått sätt 
           fått ett självförtroende innan….det är väldigt lyckosamt, har det varit…(lärare D). 
 
Applikationen Ritprata beskriver lärare F som en ingång till kommunikation och samspel med 
en elev som har svårt att berätta om varför han blir så arg. 
 
           Vi har även använt den här appen Ritprata, jag har en pojke som har väldigt svåra agressionsproblem 
             men duktig på det här med tekniken och då har det vart sådär att han vil sitta i lugn och ro så då 
             går han in i förrådet, där finns inga fönster så där har vi kommit fram till att där kan man gå in. 
             Och då har han kunnat sitta med Ritprata och rita upp och förklara liksom men först hände det här och 
             sen hände det här… då har det varit lättare för mig att nå fram till honom….vi har ett underlag att utgå  
             ifrån… (lärare F). 
 

IPaden används också som verktyg för de elever som har motoriska svårigheter, som ett 
finmotoriskt stöd där eleverna lär sig att skriva via iPaden. 
 
           Jag råkar ha en liten skara elever som av olika anledningar har väldigt svårt att skriva med en penna. 
             Och det drabbar ju mina ämnen så himla hårt i svenska och engelska därför att jag måste ha dem att 
             skapa texter….så är ju det ett ojämförligt, tacksamt sätt att göra det på (skriva på iPad)och sen har jag 
             som sagt mina skrivkillar som har det kämpigt med sitt skrivande som har fördel av att använda iPad… 
             (lärare E). 
 

IPaden används som specialpedagogiskt stöd till elever som inte riktigt kommit igång med sin 
läsning och sitt skrivande. 
 
          Sen har han fått sitta massor vid iPaden och skriva både i Skolstil och sådana grejer och han har liksom 
            börjat komma igång så nu skriver han faktiskt själv… 
            Det handlar lite om ljudning och få ihop ord, det är lite den specialpedagogiken vi har behövt  
            använda för att vi har haft elever som inte kommit igång… (lärare F). 

Lärare B beskriver att han gör egna böcker som används i iBooks där olika klipp med texter 
och bilder används för att förklara och förtydliga det skrivna för eleverna. 
 
           Ja, man kan ju göra egna böcker och sen så försöka och lägga in alltså flippade klipp, liksom 
            en liten förklaring….man kan läsa texten, man kan se bilder man kan få en liten lärarledd lektion. 
            framförallt för de elever som är uppe på elevstödet…..och för de elever som har varit borta också så det 
            behöver inte vara särskilt stöd, så du kan ta igen saker….(lärare B). 

 

5.5.1 Sammanfattning av iPad ur specialpedagogisk synvinkel med de 
sociokulturella glasögonen på 

 
Lärarna beskriver iPaden som ett verktyg där elever med olika svårigheter får möjlighet att 
visa sina kunskaper på andra sätt. Det kan gälla vid redovisning av ett arbetsområde. Ur ett 
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sociokulturellt perspektiv kan man beskriva iPaden som en byggnadsställning som stöttar upp 
och ger ramar till eleven så att den klarar att genomföra uppgiften. Till exempel kan eleven 
via iPaden få redovisa muntligt genom att göra en film och visa för kamraterna istället för att 
redovisa i skriftlig form. Lärarna beskriver att iPaden fungerar som ett redskap där specifika 
applikationer hjälper barn med exempelvis språk och kommunikationssvårigheter. 
Applikationerna blir då en form av kommunikativ stötta som hjälper språket på traven. 
Genom att arbeta både med applikationen som hjälp och sedan samtala och öva med sin lärare 
kring detta kommer eleven vidare i sin utveckling. Att använda applikationer som stöttning i 
lärandet får ses som en vidareutveckling av det sociokulturella perspektivets tankar kring 
stöttning. Ny teknik skapar nya möjligheter. 
 
En lärare beskriver hur en fysisk artefakt som skapar svårighet för eleven motoriskt kan bytas 
ut mot en annan artefakt som underlättar skrivandet. Det gäller de elever som beskrevs i 
resultatet ovan som hade svårt att skriva med en penna. Pennan byttes ut mot en iPad och 
eleverna fick på så sätt hjälp att komma igång med sitt skrivande. 
Även ur specialpedagogisk synvinkel beskrivs applikationen Skolstil med talsyntes som en 
hjälp för de elever som inte riktigt kommit igång med läsning och skrivning. Eleverna ligger 
nära att fånga upp kunskapen, alltså i den zon som det sociokulturella perspektivet menar är 
den zon som eleven befinner sig i och är redo att ta till sig ny kunskap. Applikationen ger 
eleven stöd på rätt nivå och eleven tillägnar sig kunskap och kan komma vidare i sin 
utveckling.  
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6. Diskussion 
 
I detta avslutande kapitel kommer val av metod samt studiens resultat diskuteras. Angående 
resultaten kommer de att diskuteras utifrån studiens frågeställningar. Resultatdiskussionen 
kopplas också till tidigare forskning samt det sociokulturella perspektivet. Kapitlet avslutas 
med slutord och tankar kring vidare forskning. 
 

6.1 Metoddiskussion 
 

Jag har genomfört en kvalitativ intervjustudie där syftet har varit att undersöka hur lärare i 
grundskolan beskriver sitt arbete med att använda iPad i undervisningen som pedagogiskt och 
specialpedagogiskt verktyg för att främja alla elevers lärande.  
 
Som forskare är det viktigt att reflektera kring om resultaten av det som blivit undersökt ger 
en giltig och tillförlitlig bild? Här måste jag inta ett kritiskt förhållningssätt och ställa frågan 
om det var rätt metod att använda sig av? 
Metodvalet, att använda en kvalitativ forskningsintervju anser jag dock har varit en lämplig 
metod för att besvara studiens syfte. Det har varit lärarnas erfarenheter och beskrivningar som 
har varit i fokus för studien och intervjun som redskap har gett mig möjlighet att ta del av 
detta utifrån lärarnas synvinkel (Cohen, Manion & Morrison, 2011). Med hjälp av metoden 
har jag kunnat undersöka studiens syfte, det vill säga giltigheten är god för studien. 

Givetvis kan man resonera kring om denna intervjustudie hade fått ett djupare resultat om jag 
hade kompletterat mina intervjuer med exempelvis observationer. Ahrne och Svensson (2011) 
skriver att en av intervjuns svagheter är att den ger en begränsad bild och om möjligt bör den 
kompletteras med andra metoder. Det hade varit intressant att göra observationer men i min 
studie var det som sagt lärarnas beskrivningar av sitt arbete med iPads som det hela syftade 
till och då anser jag att det ändå blev ett gott resultat med dessa sex intervjuer. Att välja bort 
observation som komplement till mina intervjuer grundar sig också på att tiden inte riktigt har 
räckt till för att göra en större undersökning. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur lärare i grundskolan beskriver sitt arbete 
med iPad som pedagogiskt och specialpedagogiskt verktyg i undervisningen. Hur iPaden an-
vänds, vilka kunskaper eleverna får med sig och sist men inte minst den specialpedagogiska 
aspekten på användandet av iPads i skolan har varit fokus för min studie. I resultatdiskussion-
en kommer jag att diskutera kring detta genom att utgå från mina frågeställningar. 
 

6.2.1 Hur beskriver lärarna arbetet med iPad som pedagogiskt verktyg? 
Hur används den? 
 

Jag har i mitt resultat funnit att iPaden som pedagogiskt verktyg i skolan används inom flera 
områden. Ur det sociokulturella perspektivet kan man se på iPaden som ett nytt kulturellt 
redskap som likt andra artefakter ska användas vid lärande (Säljö, 2000), (Strandberg, 2006). 
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Lärarna beskriver att en iPad används som redskap vid gemensamma genomgångar där 
läraren visar på storskärm vad som ska arbetas med eller visar eleverna hur en applikation 
fungerar. Applikationen iMovie används som verktyg för dokumentation och måluppfyllelse. 
Lärarna beskriver vidare att iPaden används som elevernas redskap för att få möjlighet att 
genom iPadens applikationer redovisa olika arbetsområden. Användandet av olika 
applikationer i skolämnena har lärarna beskrivit som betydelsefulla och som en möjlighet för 
eleverna att träna moment som till exempel färdighetsträning i matematik eller som hjälp för 
läs och skrivinlärning. Lärarna menar att applikationerna hjälper eleverna framåt i sin 
kunskapsutveckling, detta visar även Garcia och Friedmans studie (2011), applikationer 
hjälper till att förbättra elevers kunskap och lärande i skolan. 
 
Clark och Luckin (2013) tog i sin forskning upp att olika virtuella applikationer kan stötta upp 
och komplettera undervisningen. I mina resultat fann jag en koppling till detta när det gäller 
applikationen iMovie. IMovie beskrivs som en applikation med stort användningsområde. Att 
via iMovie filma och sedan redovisa uppgifter ger eleverna möjlighet att nå kunskapsmål och 
på så sätt blir användandet av applikationen både ett stöd och komplement till undervisningen. 
Applikationerna beskrivs ofta som stimulerande och utvecklande för eleverna men jag anser 
det viktigt och betydelsefullt att man här kontrollerar vilka applikationer man som lärare 
använder och laddar ner på iPaden. Tränar applikationen rätt saker? En av lärarna jag 
intervjuade tog upp just denna aspekt som gäller applikationer och han menade att man måste 
testa applikationerna själv först och kritiskt granska dem innan man sätter igång och använder 
dem tillsammans med eleverna. Jag anser det också viktigt att man utvärderar användandet av 
applikationerna efterhand eleverna arbetar med dem för att kritiskt se om applikationerna 
används och tränar det som läraren och eleven är ute efter. 
      
Hylén (2013) tar upp att det framkommit kritik och svårigheter kring iPaden när det gäller att 
använda den för att skriva texter på. I mitt resultat framkommer både kritik och möjligheter 
kring detta. Några lärare beskriver att iPaden används för informationsökning och 
ordbehandling, där iPaden blir ett komplement till datorer och beskrivs som smidig att 
använda medan andra lärare jag intervjuade menade att de hellre använde en dator för 
elevernas skrivande eftersom iPaden av tekniska skäl gör det svårare för eleverna att skriva i 
ordbehandlingsprogram som till exempel Pages. Att det inte går att spara material man arbetat 
med samt skriva ut från iPaden på ett enkelt sätt beskrivs av några lärare som bekymmersamt. 
Jag vill påstå att detta är en problematisk situation när det kommer till skolornas användning 
av iPads. För att kunna använda iPaden fullt ut som pedagogiskt redskap bör tekniska aspekter 
som att spara, skriva ut och ladda plattorna fungera på ett tillfredställande sätt. 
Clark och Luckin (2013) beskriver också att det finns utmaningar att använda iPads i 
skolmiljö. Utmaningen gäller just den tekniska aspekten då skolor inte alltid har resurser i 
form av IT-support som kan hjälpa till att ta hand om plattorna. 

 

6.2.2 Vilka kunskaper beskriver lärarna att eleverna får med sig när man 
arbetar med iPad som pedagogiskt verktyg? 

 
Lärarna i studien beskriver olika områden där eleverna med iPad som verktyg tillägnar sig 
kunskap. Det första området handlar om teknik, lärarna har beskrivit att eleverna utvecklar 
kunskaper att hantera en iPad och att lära sig använda dess olika applikationer. Ur en 
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samhällelig aspekt blir detta viktigt menar lärarna eftersom den nya tekniken med 
mobiltelefoner och iPads används så naturligt i dagens samhälle. Även Åkerlund (2013) 
menar i sin avhandling att tekniken får en allt större betydelse i skolan. 
Ett resultat i min studie som jag anser är särskilt intressant är att flera av de lärare jag 
intervjuade beskriver eleverna generellt som väldigt kunniga när det gäller hanteringen av 
iPads. Eleverna besitter kunskap att till exempel ladda ner applikationer och lösa tekniska 
problem som lärarna inte klarar av i alla lägen. Detta blir intressant eftersom lärarens roll här 
blir annorlunda. Läraren är inte längre de mest kunniga utan eleverna kan minst lika mycket 
och ibland mer i detta ämne. Ur ett sociokulturellt perspektiv fungerar här eleven som stötta 
och det är läraren som befinner sig i den proximala utvecklingszonen. 
 
När eleverna har god teknisk kunskap kan denna kunskap också leda till att elever gör andra 
aktiviteter på iPaden än läraren tänkt. En av lärarna beskrev i studien att iPaden var som en 
stor godispåse av bilder, spel och filmklipp. Hon menade att iPaden ger upphov till 
svårigheter när det gäller elevernas fokus och koncentration på skolarbetet. IPaden med ett 
lockande innehåll kan också distrahera eleverna och på så sätt få en motsatt effekt som 
pedagogiskt verktyg där lärandet inte gynnas. Detta anser jag vara en viktig aspekt att kritiskt 
arbeta vidare med och ha i åtanke när man arbetar med iPad som pedagogiskt verktyg. 
Eleverna behöver lärarens hjälp att hantera iPaden och tydliga regler för på vilket sätt en iPad 
ska användas i skolarbetet. 
 
Ett annat område gällande elevernas kunskaper och lärande är användandet av applikationer. 
Lärarna beskriver att eleverna med iPadens hjälp övar upp sina färdigheter i skolämnen som 
matematik, svenska och engelska genom att använda olika applikationer. Lärarna beskriver ett 
exempel på detta och det gäller färdighetsträning i matematik på iPaden. Denna träning i 
applikationen upplevs av eleverna som en rolig och lustfylld aktivitet samt att eleverna får 
mer gjort när de arbetar med en iPad än i en matematikbok. Att det är roligt att arbeta med 
iPaden menar lärarna är en stor vinst för elevernas lärande och utveckling. Detta stämmer 
överens med resultat som Hylén (2013) beskriver i sin rapport. Lärare ansåg där att det med 
iPadens hjälp blivit lättare att motivera eleverna då olika applikationer är både roliga och 
stimulerande att arbeta med. 
 
Det sociokulturella perspektivet betonar vikten av samarbete och samspel med andra när det 
kommer till kunskaper och lärande (Säljö, 2010). Min studie visar att eleverna arbetar enskilt, 
två och två samt i grupp kring en iPad. Lärarna menar här att samarbetet kring en applikation 
bidrar till kunskaper och lärande. Samtalet eleverna emellan är av stor vikt. Även Clark och 
Luckin (2013) tar upp liknande aspekter. De menar att lärande och kunskap sker via social 
interaktion där forskning visar att iPads kan bidra till samarbete elever emellan eftersom 
iPaden i sin form och funktion är så lätt för eleverna att samlas kring. 
 
För att kunna ge eleverna möjlighet att samarbeta och genom samtal eleverna emellan 
utveckla kunskaper och lärande krävs fler iPads. Några lärare beskriver att de har få iPads och 
då blir det svårare att skapa möjligheter för grupparbeten och lösa uppgifter där eleverna ska 
arbeta två och två. En av lärarna beskrev att grupparbeten tar en evinnerlig tid om man har få 
iPads i verksamheten. En slutats kring detta blir då att det krävs fler iPads i klasserna för att 
det ska fungera riktigt bra och effektivt. Lärare B menar att iPaden blir som mest värdefull 
och användbar när alla elever har en egen. Det blir lätt att individualisera och anpassa den 
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utifrån alla elevers egna behov. Eleverna och lärarna laddar ner och använder de specifika 
applikationer som just den eleven behöver för att utvecklas och tillägna sig kunskap. Ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv får elever som är i behov av stöd en bra hjälp i sitt skolarbete 
på detta sätt. Applikationerna blir elevernas hjälpmedel.  
 

6.2.3 Hur beskriver lärarna en iPad som verktyg ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv? 
 

När det gäller specialpedagogik som forsknings och kunskapsområde blir lärarnas 
beskrivningar om hur de använder iPad för de elever som är i behov av särskilt stöd extra 
intressant. Hur kan man som lärare och speciallärare använda sig av en iPad ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv? Lärarna min studie beskriver att applikationer kan hjälpa 
elever som är i behov av särskilt stöd att komma vidare i sin kunskapsutveckling. Elever med 
svårigheter inom språk, kommunikation samt läs- och skrivinlärning får med de olika 
applikationerna stöd och hjälp att träna sina svårigheter. Clark och Luckin (2013) menar i sin 
rapport att alla elever är olika och behöver olika stöd i sitt arbete. De menar att elever som har 
en egen iPad och gör den personlig upplever stor motivation för sitt eget lärande. Här kommer 
samma tankar som lärare B hade gällande att iPaden blir som mest användbar när den blir 
personlig. Om en elev uppvisar svårigheter med läsning och skrivning fungerar det att lägga 
in applikationer som exempelvis erbjuder talsyntes som stöd. Denna applikation blir då ett 
stöd för eleven i det vardagliga skolarbetet. Clark och Luckin (2013) menar att iPads och 
surfplattor med enkelhet kan användas för att tillgodose de individuella behov som eleverna 
kan ha. 
 
Lärarna i studien beskriver att de använder olika applikationer för olika typer av svårigheter 
och här blir min egen reflektion att det finns oändliga möjligheter med att individualisera och 
på så sätt ge eleverna just det specifika stöd de behöver. Den mängd av applikationer som 
finns på marknaden ger möjligheter till rätt stöd men det krävs också att man som jag tidigare 
skrivit kritiskt granskar och sätter sig in i hur applikationerna fungerar innan man börjar 
använda dem. Är applikationen det specialpedagogiska stöd som eleven behöver eller ska man 
se på iPaden och de olika applikationerna som ett komplement till övriga specialpedagogiska 
insatser? IPaden blir ett hjälpmedel eller ytterligare en väg att gå för att eleverna ska kunna 
tillägna sig kunskaper på olika sätt. 
 
En av lärarna beskriver att iPaden kan användas för de elever som har motoriska svårigheter. 
Har man svårigheter att skriva med en penna så kan skrivandet istället göras på iPaden. Här 
menar också Agélii Genlott och Grönlund (2013) att tangentbordet hjälper elever när det 
kommer till att producera bokstäver och det blir enklare att på så sätt producera texter jämfört 
med att skriva för hand. 
 
Avslutningsvis vill jag ta upp en aspekt som är extra intressant ur ett specialpedagogiskt 
perspektiv men som dock är något tidskrävande för pedagogen att författa och producera. 
Lärare B beskriver att han gör egna böcker som finns att läsa på elevernas iPads. Böckerna 
handlar om arbetsområden som eleverna har arbetat med och innehåller texter och bilder som 
förklarar och förtydligar det skrivna för eleverna. Böckerna kan också innehålla så kallade 
flippade klipp, en liten filmad lärarledd lektion som förklarar och berättar innehållet för 
eleverna. Detta kan gynna elever med svårigheter, att få lyssna om och om igen på böckerna 
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på iPaden och få texten uppläst samt att bilderna stödjer den skrivna texten, detta ger ett bra 
stöd. 

6.3 Slutord och förslag till fortsatt forskning 
 
Som speciallärare är ett av uppdragen att hitta individanpassade arbetssätt för barn och elever 
i behov av särskilt stöd. En iPad kan användas på många olika sätt, både i den ordinarie 
undervisningen och för de elever som kämpar lite extra i skolan. Att det går att individanpassa 
en iPad efter elevernas behov råder det ingen tvekan om. IPaden med dess olika applikationer 
ger stora möjligheter för eleverna att tillägna sig kunskaper, det är bara vår egen fantasi som 
sätter gränser för hur vi vill använda den som pedagogiskt verktyg. Som blivande 
speciallärare har arbetet med denna studie bidragit till en för mig ökad kunskap om hur lärare 
i grundskolan använder iPaden i undervisningen. Dessa lärdomar tar jag med mig i min 
kommande yrkesroll. 

Denna studie visar att lärarna anser det positivt att arbeta med iPaden som pedagogiskt 
verktyg och enligt lärarna tycker också deras elever att det är både roligt och 
kunskapsutvecklande att arbeta med iPad i skolans olika ämnen. Denna studie visar få 
negativa aspekter gällande iPads som pedagogiskt verktyg förutom de tekniska och 
administrativa utmaningarna som lärarna beskrivit. 
 
Därför skulle jag som förslag till vidare forskning vilja efterlysa forskning som studerar 
användandet av iPads ur en mer kritisk ansats. IPaden är ett nytt pedagogiskt redskap och i 
nuläget beskrivs mest fördelar, men är iPaden ett verktyg när nyhetens behag lagt sig? Hur 
påverkas eleverna av att arbeta med iPad som redskap i skolans ämnen? Finns det fler 
pedagogiska svårigheter som i nuläget inte är uppmärksammade? Kan det uppkomma vissa 
bieffekter av iPaden som verktyg när elever spenderar alltmer tid framför datorer och iPads 
både i skolan och hemma? Jag anser att fler kritiska studier saknas. 
 
Det hade också varit intressant studera elevernas egna röster kring iPad som pedagogiskt 
redskap. I denna studie är det lärarnas beskrivningar som har varit i fokus och inte elevernas. 
Hur upplever eleverna att det är att arbeta med iPad i skolan? Hur upplever de elever som är i 
behov av särskilt stöd att de får för hjälp av en iPad i skolarbetet? Intressanta aspekter för 
vidare forskning i ämnet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
Missivbrev 
 
Hej! 
Jag heter Marie Wallin och läser sista terminen på speciallärarprogrammet, Karlstads 
universitet. 
Jag arbetar denna termin med mitt examensarbete som kommer att handla om iPad som 
pedagogiskt verktyg. 
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur lärare ser på sitt arbete med iPad som 
pedagogiskt verktyg för att främja elevernas lärande i skolans olika ämnen. För att samla in 
data kring detta ämne kommer jag att intervjua lärare som alla har erfarenhet av iPads i 
pedagogisk verksamhet. 
Min fråga till Dig blir då om Du vill ställa upp och delta i denna studie? Intervjun beräknas ta 
ca 45 min. Tid och datum bestämmer vi tillsammans! Alla uppgifter som framkommer i 
intervjuerna kommer att behandlas enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Den information som samlas in vid intervjuerna kommer endast att användas i mitt 
examensarbete. Alla namn kommer att avidentifieras och Du har möjlighet att avböja att delta 
eller avbryta intervjun när Du vill. Min undersökning kommer att avrapporteras som ett 
examensarbete vid speciallärarprogrammet på Karlstads universitet. Studien kommer sedan 
finnas tillgänglig på universitetsbiblioteket. 
Jag hoppas att du vill delta i denna studie! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Marie Wallin 
 
 

 
□ Jag har tagit del av informationen ovan och deltar i studien. 

□  Nej tack, jag vill inte delta i studien. 
 
Namn:________________________________________________________ 
 
Skola: ________________________________________________________ 
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Bilaga 2 
 
 
Intervjuguide 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
2. Vilken årskurs undervisar du i? 
3. Hur många iPad har ni tillgång till i klassen? 
4. Berätta om när du började använda iPad i din undervisning och varför du började med 

detta? 
5. I vilka ämnen använder du och eleverna iPad som pedagogiskt verktyg? 
6. Vilka applikationer används och varför använder du just dessa? 
7. Berätta om hur du som lärare använder iPad i din undervisning. 
8. Hur arbetar eleverna?  

– enskilt? 
– tillsammans? 

9. Berätta om vilka kunskaper du ser att eleverna får med sig, vad lär de sig av att an-
vända iPad? 

10. Vad är vinsterna med att använda iPad i skolans ämnen? 
– för lärarna? 
– för eleverna? 

11. Vilka nackdelar finns det med att använda iPad i skolans ämnen? 
12. Beskriv hur du använder iPad i undervisningen för de elever som är i behov av särskilt 

stöd. 
– möjligheter? 
– svårigheter? 

13. Berätta om hur iPad används för elever som har språk-, läs och skrivsvårigheter. 
– möjligheter? 
– svårigheter? 

14. Berätta om vilka applikationer elever med språk-, läs och skrivproblematik använder. 
– På vilket sätt hjälper dessa applikationer eleverna att utveckla sitt språk, sin läsning    
   och sitt skrivande? 
 

 
 

 


