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Sammanfattning 
Att använda surfplattor i undervisningen blir alltmer vanligt i Sverige. Syftet med 

examensarbetet är att undersöka hur lärare i årskurserna F-3 beskriver sitt arbete med att 

använda surfplattor i engelskundervisningen. Som forskningsmetod har en kvalitativ intervju 

genomförts och studien bygger på fem intervjuer med lärare som alla arbetar med surfplattor. 

Studiens utgångspunkt ligger i de teoretiska perspektiven IT som automat, IT som verktyg och 

IT som arena.   

Resultatet visar att surfplattor används som pedagogiskt verktyg av både elever och lärare. 

Lärare använder surfplattor för gemensamma genomgångar och eleverna använder olika 

applikationer ämnade för engelskämnet. Ur lärarnas synvinkel tillägnar sig eleverna nya 

kunskaper och färdigheter genom användandet och lärarna är positiva till att ta in digitala 

verktyg i undervisningen. Resultatet visar även på svårigheter i användandet, bland annat att 

det krävs tid för uppdateringar och att det inte finns tillräckligt antal surfplattor i varje klass. 

Slutsatser som dras är att användandet av surfplattor i språkundervisningen skapar möjligheter 

för individualisering i undervisningen och att det är lättare att möta alla elever på deras egen 

nivå. Ämnen för fortsatt forskning kunde vara att ta reda på hur lämpliga surfplattor är i 

undervisningen samt hur lärare kan arbeta aktivt med digitala verktyg så att de nyttjas ur ett 

lärandeperspektiv.   

 

Nyckelord: surfplatta, digitala verktyg, lärande, pedagogiskt verktyg, språkutveckling, 

engelskundervisning F-3 
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1. Introduktion  
I dagens moderna samhälle lever alla människor med någon form av media runt om sig både i 

skolan och i hemmet. Allt mer av vår skriftliga kommunikation sker med informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT) och elever uppmuntras av sin omgivning till att använda olika 

former av multimodal teknik genom de tekniska apparater som finns tillgängliga. I takt med att 

tekniken tar större plats i elevernas liv ställs också högre krav på lärarnas undervisningsmetoder 

och kunskaper i användandet av digitala verktyg för att kunna utveckla elevernas multimodala 

arbetsformer. Häkkinen och Kankaanranta (2011) menar att lek kan användas som ett positivt 

redskap i språkundervisningen för att resultera i engagerade elever vilka blir mer 

språkintresserade (s. 211). Med lek menas här digitala verktyg vilka kan hjälpa till att skapa 

nya och kreativa undervisningssätt. Häkkinen och Kankaanranta (2011) menar att en bra start 

för elevernas språkliga utveckling är om läraren utgår från elevernas intressen och 

förkunskaper. Digitala verktyg kan underlätta elevernas språkinlärningsprocess eftersom det är 

något de är vana vid hemifrån och oftast tycker mycket om att använda (s. 207, 211). 

I Skolverkets Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 

2016), Lgr11, går det att läsa att det ligger på skolans ansvar att varje elev efter avslutad 

grundskola ska kunna använda modern teknik som verktyg för kommunikation, 

kunskapssökande samt skapande och lärande (s. 16). Lgr11 (2016) beskriver hur eleverna ska 

stimuleras till att utveckla kunskaper och färdigheter utifrån varierande undervisning och i 

kursplanen för engelska står att eleverna ska kunna använda olika språkliga strategier för att 

anpassa sitt språk och kunna göra sig förstådda (s. 9, 34). Surfplattan kan ses som modern teknik 

som skapar förutsättningar att utveckla lärares undervisningsmetoder, exempelvis 

samarbetsövningar eller individuell undervisning. Surfplattans tillgång till snabb information 

och kommunikation via nätet gör det möjligt att upptäcka nya användningsområden inom 

språkundervisning och inbjuder eleverna till att interagera och lära sig av varandra. På 

surfplattan kan även ett antal olika applikationer och program nedladdas och användas som 

pedagogiska verktyg som kan erbjuda alla elever möjlighet att utifrån sina individuella nivåer 

delta i undervisningen.  

Surfplattor kan hjälpa till att förenkla undervisningens individualisering. Surfplattan skapar 

också utrymme till att på lärorika och lekande sätt skapa intresse för språk eftersom eleverna 

kan få möjlighet att interagera tillsammans med andra elever i klassen eller runt om i världen. 

Då skribenten inte har sett så mycket användning av digitala verktyg i undervisningen från 

tidigare VFU-perioder har intresse uppkommit för att ta reda på hur lärare som använder 

surfplattor ser på användandet av digitala verktyg i språkundervisningen i årskurserna F-3.  

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs F-3 använder surfplattor som 

pedagogiskt verktyg i engelskundervisningen. I åtanke finns också att uppmärksamma om 

användningen av surfplattan kan underlätta språkinlärningen genom att på ett lekfullt, digitalt 

sätt arbeta med språket. För att ta reda på detta ställs följande frågor: 

 Hur beskriver lärarna arbetet med surfplattan som pedagogiskt verktyg i 

engelskundervisningen?  

 Vilka förmågor anser lärarna att eleverna utvecklar genom arbetet med surfplattor? 
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2. Bakgrund 
Det här avsnittet kommer först att förklara några väsentliga begrepp för det här 

examensarbetet. För att ge läsaren en ökad förståelse för användningen av digitala verktyg i 

klassrummet kommer sedan en bakgrund ges till lärarens roll i undervisningen. 

2.1 Begreppsdefinitioner 
2.1.1 Surfplatta 

En surfplatta ses som något mitt emellan en dator och mobiltelefon och är ett mobilt redskap 

som används till att söka information, skriva, se på film, fotografera, spela på och så vidare. 

Surfplattan består av en tryckkänslig skärm som reagerar när användaren pekar med fingrarna 

och gör olika rörelser. Beroende på vilket fabrikat surfplattan har kan den kallas för iPad, 

pekskärm, handdator, lärplatta eller surfplatta. I den här studien har surfplatta valt att användas 

med undantag från citat som lagts in i resultatavsnittet.  

 
2.1.2 Applikation 

Ordet applikation betyder tillämpning eller programvara och brukar vanligtvis kännas igen med 

förkortningen app. Varje app har sina specifika egenskaper och innebär ett förprogrammerat 

dataprogram som laddas ner och installeras på surfplattan. För att starta appen trycker 

användaren med fingret på ikonen (symbolen) som kommer upp efter att installationen är klar 

och programmet är därefter klart för att användas. Utvecklingen går snabbt och det finns appar 

för de flesta intressen och önskemål.  

 

2.1.3 IKT 

IKT är en förkortning på Informations- och Kommunikationsteknologi och kommer 

ursprungligen från begreppet Informationsteknologi (IT). Estling Vannestål (2009) beskriver 

att allt eftersom digitala verktyg utvecklats blev det också viktigt att utveckla begreppet IT till 

IKT. Att lägga in ett K betydde att ordet kommunikation betonades eftersom tekniken inte 

endast överför information utan även används till att kommunicera. Begreppet IKT omfattar 

mobiltelefoner, datorer, surfplattor, tv-spel med flera (Estling Vannestål, 2009, s. 12). Häkkinen 

och Kankaanranta (2011) menar att dagens moderna samhälle med all tillgänglig teknik har 

medfört att IKT blivit allt vanligare i skolans undervisning (s. 206). Lärarnas användning av 

IKT kan kombinera olika undervisningssätt och skapa en helhet för att ge eleverna ett bredare 

samhällsperspektiv (Estling Vannestål, 2009, s. 22–23). Estling Vannestål (2009) hävdar att för 

att undervisningen ska vara meningsfull behöver lärare har goda förkunskaper med tydliga mål 

och riktlinjer innan hen börjar använda sig av IKT som hjälpmedel. Författaren menar att det i 

språkundervisningen är vanligt att använda IKT genom datorer eller surfplattor för att låta 

eleverna genomföra färdiga språkövningar som inriktar sig på ordkunskap, skrivuppgifter eller 

språklig kommunikation. Det förekommer också användning genom att se på film, spela spel 

eller att söka information (Estling Vannestål, 2009, s. 12–13). I det här examensarbetet kommer 

fokus att ligga på användandet av surfplattor som IKT-verktyg och begreppet digitala verktyg 

används som synonymt till IKT.  

 
2.1.4 Multimodalitet 

Selander och Kress (2010) beskriver multimodalitet som tillgångar vilka finns tillgängliga för 

att underlätta förståelsen av omvärlden och vad som skulle kunna vara elevernas tolkning av 

meningsfullt lärande. Med tillgångar menas här medel som används i undervisningen; dessa 

kan vara datorer, surfplattor, papper och penna, läroböcker, spel med mera. Vidare anser 

författarna att människans inlärning sker genom samarbete mellan biologiska, psykologiska och 

sociala förutsättningar och tillfällen vi upplever får betydelse utifrån de sociala sammanhangen 

människan vistas i (Selander & Kress, 2010, s. 26). Enligt Engblom (2013) främjar skolans 

multimodaliteter undervisningen eftersom det gör det enklare för eleverna att anpassa 
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innebörden av sitt kunskapsintagande. Dessutom framhåller författaren att med hjälp av digitala 

verktyg kan elever använda sig av flertalet program för att utveckla sina språkkunskaper och 

med möjlighet att välja arbetssätt själva, skapar de egna identiteter utifrån att kunna förklara 

och resonera kring sina val (s. 191, 202). Kress (1997) menar att elever använder multimodala 

redskap i sina arbeten och på det viset utvecklas deras språkfärdigheter och andra kunskaper ur 

ett bredare perspektiv än vad som förr var möjligt (s. 96–97).  

 

2.2 Surfplattor i undervisningen 
Enligt Selander och Kress (2010) kompletteras läroböckerna med digitala verktyg allt mer i 

skolans olika ämnen. Många av läroboksförlagen utvecklar nätbaserade sidor som ska 

komplettera deras läroböcker med ytterligare arbetsuppgifter. Synen på skolan och lärande 

kommer därmed att förändras och eleverna blir aktiva producenter istället för konsumenter inför 

informationssökning och språkinlärning (s. 59–64). Författarna hävdar att det leder till att 

undervisningen blir mer meningsfull för eleverna (Kjällander & Moinian, 2014, s. 28; Selander 

& Kress, 2010, s. 59–64). Enligt Henderson och Yeow (2012) ses surfplattan som ett användbart 

hjälpmedel i skolans språkundervisning eftersom den har många flexibla och variationsrika 

egenskaper i jämförelse mot exempelvis datorer som oftast är tyngre att flytta på och mer 

komplicerade att använda (s. 87). Banister (2010) anser att surfplattan kan underlätta lärarnas 

möjligheter att öka användningen av digitala verktyg i språkundervisningen eftersom den kan 

anpassas efter varje elevs individuella behov (s. 122). Med tillhörande appar som finns att ladda 

ner menar Flewitt, Messer och Kucirkova (2014) att surfplattan har skapat nya förutsättningar 

att bemöta läroplanens krav och riktlinjer samt har en viktig roll för språkundervisningen i de 

lägre skolåldrarna (s. 302; Pim, 2013, s. 39). Författarna menar fortsatt att det är utvecklande 

för både lärare och elever att använda digitala verktyg i undervisningen för att öva språkliga 

färdigheter. Användandet av surfplattan kan hjälpa till att utveckla elevernas språkkunskaper 

genom exempelvis skrivprogram, läsuppgifter, grammatikövningar eller kommunikation med 

andra. Utifrån egen forskning har författarna sett att i de yngre skolårens engelskundervisning 

är det vanligast att använda surfplattan för spel som hjälper till att utveckla elevernas läsning 

och skrivning (2014, s. 296, 302). Henderson och Yeow (2012) menar att språkinriktade spel 

ökar elevernas engagemang och motivation i jämförelse med andra undervisningsmetoder. 

Språkinriktade spel, enligt författarna, skapar också utrymme för samspel med andra runt 

omkring eftersom eleverna kan tillägna sig nya erfarenheter och tankesätt av varandra (s. 84). 

 

Det finns både för- och nackdelar med att använda surfplattor i undervisningen. Selander och 

Kress (2010) nämner ett flertal fördelar, bland annat att surfplattorna är lätta att bläddra i och 

att lagringsutrymmet är stort vilket medför att det är enkelt för eleverna att bära runt en större 

mängd information utan att behöva bära flertalet böcker (s. 59–64). Pim (2013) menar att 

surfplattan skapar förutsättningar för att eleverna ska komma nära det engelska språket och ha 

möjlighet att träna språket på ett variationsrikt sätt som tidigare inte var möjligt (s. 23–24). 

Flewitt m.fl. (2014) har uppmärksammat att till följd av användandet av surfplattor har många 

elever visat sig bli tryggare och mer självsäkra på att prata främmande språk och att använda 

det utanför engelskundervisningen (s. 301). Nackdelar med surfplattans användande menar 

Skolverket (2011) är att det för vissa elever är svårt att sålla bland all den information som finns 

tillgänglig (s. 8–9). Henderson och Yeow (2012) nämner nackdelar som att surfplattan med 

jämna mellanrum behöver uppdateras för att den ska fungera korrekt utan några störningar. 

Detta är något som kan ta tid vilket behöver tas i beaktande av de som använder tekniken (s. 

78). Många appar kräver dessutom att surfplattan är ansluten till Wifi vilket kan skapa problem 

om nätverket inte fungerar korrekt (Henderson & Yeow, 2012, s. 82). Flewitt m.fl. (2014) 

poängterar att det alltid finns en risk att tekniken hänger sig och därmed är det bra om lärare 

som ska använda digitala verktyg i undervisningen har en reservplan om så skulle ske (s. 302).  
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2.3 Användandet av surfplattan 
Banister (2010) hävdar att de flesta barn redan långt innan skolåldern använder någon form av 

surfplatta eller andra digitala verktyg för att leka och kommunicera (s. 125). Kjällander och 

Moinian (2014) har tagit tänkandet ett steg längre och har uppmärksammat att surfplattor därför 

med fördel kan användas som redskap i skolans yngre åldrar för att utveckla elevernas 

självständighet och förståelse (s. 27). Enligt Selander och Kress (2010) är det i takt med att 

synen på kunskap förändras som också kravet på elevernas kunskaper ökar till att granska 

information kritiskt, kunna bearbeta den för att sedan kunna dra slutsatser om ny information 

som dyker upp. Författarna påpekar att det däremot är mer sällsynt idag att elever förväntas lära 

sig saker utantill. Dock är det lätt att fastna i informationsflödet och många elever har inte 

hunnit utveckla förmågan att sålla bort irrelevant information. Detta kan visa sig i elever som 

väljer att klippa och klistra istället för att komma fram till egna resultat från en text de läst 

(Selander & Kress, 2010, s. 59–64).   

 

Det är inte bara elevernas roll som förändras utan även lärarens hävdar Selander och Kress 

(2010). Författarna påstår att lärare tappat lite av den kontroll som tidigare funnits i 

klassrummet vilket nu ställer högre krav på lärares planering. Läraren måste se till att 

”uppfinna” nya metoder och tillvägagångssätt i sin undervisning för att kunna följa med den 

digitala teknikens nya tidsålder (s. 59–64). Enligt Häkkinen och Kankaanranta (2011) och även 

Banister (2010) är det viktigt att lärare följer med i utvecklingen och tar del av andra lärares 

erfarenheter för att lättare kunna orientera sig i det utbud som finns att tillgå när det gäller appar 

och program. Författarna (Häkkinen & Kankaanranta, 2011; Banister, 2010) menar att all 

användning av digitala verktyg måste planeras noggrant och innefatta ett tydligt syfte med 

målsättning innan eleverna börjar använda dem (s. 215; s. 129). 

 

2.3.1 Motivationens betydelse för språkinlärningen 

Pinter (2006) skriver att med hjälp av ett gott klassrumsklimat med flertalet hjälpmedel som 

digitala verktyg, spel, böcker med mera kan engelskundervisningen lättare anpassas för att 

passa den aktuella gruppen (s. 36–37). Författaren vill säga att lärare som förstår språkens 

betydelse har större möjligheter att utveckla elevernas möjligheter till att arbeta tillsammans för 

en bättre språkutveckling. Det är viktigt att lärare uppmuntrar till interaktioner och ser till att 

eleverna är delaktiga i diskussioner för att skapa så goda förutsättningar för språkutveckling 

som möjligt (s. 10–13). Enligt Selander och Kress (2010) öppnar digitala verktyg upp för nya 

möjligheter och informationssökning. Enligt författarna krävs det goda kunskaper för att kunna 

söka information via internet och det är lärarens uppgift att styra eleverna mot rätt riktning och 

mål (s. 59–64).  

 

Häkkinen och Kankaanranta (2011) menar att genom att använda digitala verktyg i 

språkundervisningen och andra ämnen har lärare chans att uppmuntra elevernas motivation till 

lärande. Beroende på elevers olika bakgrunder och förutsättningar är attityden till språk också 

olika (s. 206). Banister (2010) hävdar att det finns elever som redan från början har stött på flera 

språk medan andra barn aldrig hört mer än ett par ord på engelska annat än svenska språket. 

Eftersom digitala verktyg är igenkända och omtyckta av de flesta elever kan också deras 

motivation och deltagande öka vid användandet av dessa i språkundervisningen (s. 122). Enligt 

Pinter (2006) ökar elevers intresse och motivation till främmande språk när de behöver använda 

sig av det för att kunna kommunicera med andra människor (s. 36–37). Författaren menar också 

att hos de elever som saknar motivationen för språkinlärning är det viktigt att läraren tar rollen 
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som förespråkare för språkens användningsområden. Här är det viktigt att läraren utgår från 

elevernas förkunskaper och intresseområden, oavsett motivationsgrad (s. 31).  

 

2.4 Styrdokument 
2.4.1 Läroplanen 

I Lgr 11 (2016) framskrivs som grundskolans uppdrag att förbereda eleverna för att leva och 

verka i samhället utanför skolan (s. 9). Det är skolans ansvar att elevernas utveckling sker med 

hjälp av en varierad och individualiserad undervisning. Eleven måste också förstå hur modern 

teknik används för kunskapssökande, kommunikation och lärande (Skolverket, 2016, s. 9–10). 

Med detta poängteras vikten av att eleverna bör kunna reflektera över hur kunskap och metoder 

ska flätas samman för att kunna vidareutvecklas. Den snabba förändringstakten som sker idag 

innebär att elever tidigt måste lära sig att kunna granska fakta och förstå vilka konsekvenser 

olika val kan ge. Skolverket (2016) tar därför upp att eleverna måste kunna orientera sig i dagens 

moderna samhälle och kritiskt kunna sålla bland all information de delges i sin vardag (s. 9). 

Denna studie ses som relevant i syfte till att lärare kan lära sig att utnyttja surfplattan som 

anledning till att börja arbeta med informationskompetenser och källkritik även i de lägre 

årskurserna. I Skolverkets (2016) styrdokument står inte vilka specifika arbetsmetoder eller 

läromedel som ska användas angivna, endast målen för undervisningen. Utifrån 

styrdokumenten kan det därför förutsättas at det är valfritt för lärare hur de vill planera och 

genomföra sin undervisning för att hjälpa eleverna att utvecklas mot att nå kunskapsmålen 

(Skolverket, 2016, s. 5–8). Att använda sig av surfplattan till kompetensutveckling för 

informationssökande och källkritik skulle kunna vara en bra introduktion för elevernas 

kunskapsutveckling inom dessa områden.  

 

2.4.2 Kommentarmaterial till engelska kursplanen 

Skolverket (2011) skriver att världen utvecklas och blir allt mer globaliserad vilket också kräver 

bredare språkkunskaper än vad som var nödvändigt förr. I Kommentarmaterial till kursplanen 

i engelska (Skolverket, 2011) står det att kursplanen har en funktionell och kommunikativ syn 

på elevers språklärande som utgår från förmågor som reception, produktion och interaktion. 

Engelskan är ett av de främsta språken inom globala sammanhang och det finns med oss överallt 

via medier, samhälle, skola, privatliv med flera. Att förstå och kunna tala engelska är därför 

viktigt för att framgångsrikt kunna delta i samhället  (Skolverket, 2011, s. 8).  

Ett av syftena i kursplanen är att eleverna ska lära sig förstå språkets olika 

användningsområden. Skolverket (2011) menar därför att eleverna behöver motiveras till att 

utveckla kunskaper om sin omvärld för att kunna värdera vilka konsekvenser och 

förutsättningar språk kan ge. Skolverket (2011) hänvisar till att språkintresset och elevernas 

motivation för språk kan bibehållas genom att använda exempelvis medier som tidningar, 

datorer eller surfplattor (s. 6). Eleverna behöver träna sig på att använda olika former av medier 

för att utveckla sin språkliga förmåga menar Skolverket (2011, s. 10). Som förslag kan nämnas 

att med digitala verktyg som redskap kan eleverna få tillgång till ett globalt språkflöde som 

annars kan vara svåråtkomlig och därmed ökar försprånget till att utveckla ett autentiskt 

språksammanhang. 

3. Teoretiska perspektiv 
Detta avsnitt redogör för examensarbetets teoretiska bakgrund. Digitala verktyg kan förstås på 

tre olika sätt, IT som automat, IT som verktyg och IT som arena. Dessa tre sätt betraktar digitala 

verktyg ur olika perspektiv, användningsområden och hur digitala verktyg kan användas. Att 

ha kännedom om hur digitala verktyg kan användas på olika sätt och hur de används är viktiga 

aspekter för att förstå vilka olika konsekvenser användandet av surfplattor kan skapa.  
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3.1 IT som automat 
Enligt Svensson (2008) beskrivs IT som automat som en ”mekanisk inlärningsmetod” och som 

ett hjälpmedel att ge eleverna svar på direkt givna ja/nej frågor (s. 50–51). Enligt författaren 

handlar IT som automat om att forma vissa beteenden under en längre tid och går ut på att 

belöna önskade beteenden. Det kan exempelvis handla om att eleverna blir belönade med något 

de själva önskar om de har jobbat bra under en bestämd tid. Alternativt skulle det kunna vara 

så att digitala verktyg hjälper till att forma elevernas beteenden i klassrummet för att nå önskade 

effekter som arbetsro eller språkträning via glosförhör. Svensson (2008) menar därmed att det 

är upp till läraren att förstärka beteendemönster som uppkommer vid vissa situationer för att 

eleverna ska lära sig vad som är rätt eller fel (s. 50). Eftersom det kan vara svårt för lärare att 

hinna med att belöna alla sina elever ger författaren exempel på det han kallar för maskiner som 

kan hjälpa till i undervisningsmomenten. IT som automat är en äldre teori som påminner om de 

gamla översättningsmetoderna men som idag används mycket i skolans språkundervisning 

(Estling Vannestål, 2009, s. 13; Granath & Estling Vannestål, 2008 s. 134; Svensson, 2008, s. 

51). Exempel på användningsområden inom språkundervisningen är det Svensson (2008) kallar 

för ifyllnadsprogram som hjälper eleverna att träna på glosor, grammatik eller liknande så att 

läraren kan lägga undervisningstiden på andra saker som inte digitala verktyg kan göra (s. 51).  

3.2 IT som verktyg 
Svensson (2008) skriver om att IT som verktyg bygger på elevernas nyfikenhet och aktivitet (s. 

52). Estling Vannestål (2009) förtydligar detta när hon skriver att när det talas om IT som 

verktyg ses tekniken som ett hjälpmedel för eleverna att utveckla sina språkfärdigheter. 

Språkutvecklingen sker genom aktiva processer där teknikens kreativa möjligheter styr 

inlärningsprocessen (s. 13). Svensson (2008) menar att pedagogiken går från utlärning till 

inlärning och med läraren som främsta verktyg till språkutveckling. Lärarens uppgift är att 

vägleda eleverna till att själva hitta sina kunskapskällor utan att ge dem källorna direkt. Källor 

kan i det här fallet vara raka svar, internetsidor, böcker, ordbehandlingsprogram, anteckningar 

eller liknande (s. 52). Enligt Granath och Estling Vannestål (2008) förändras meningsskapande 

utifrån elevernas förståelse för språk och det är först med meningsskapandet som ny kunskap 

kan registreras och utvecklas. IT som verktyg ses som ett modernare redskap än IT som automat 

och sker främst genom ordbehandlingsprogram som utmanar eleverna att förstå eller presentera 

bestämda uppgifter men kan också bestå av projektorer, anteckningsblock eller whiteboard-

uppgifter (Granath & Estling Vannestål, 2008, s. 134; Svensson, 2008, s. 53). Svensson (2008) 

vill påstå att när eleverna utgår från IT som verktyg får de inga direkt givna svar utan de 

uppmuntras till att jämföra språkets flexibilitet och får på det viset en djupare språklig förståelse 

(s. 53).  

3.3 IT som arena 
Estling Vannestål (2009) och Svensson (2008) beskriver IT som arena som nära föreliggande 

det sociokulturella perspektivet med fokus på att inlärning sker med kommunikation, 

interaktion och lekande aktiviteter (s. 13; s. 54). Granath och Estling Vannestål (2008) 

förtydligar genom förklaringen att det handlar om att sammanföra elever och låta dem 

kommunicera, gärna med elever från andra länder, för att träna och utveckla kommunikativa 

språkfärdigheter (s. 134). Svensson (2008) vill påstå att elever kan motiveras till att bli mer 

talföra och utåtriktade i användandet av kommunikativa redskap som är digitala (s. 55). 

Författaren menar att detta synsätt är det som är närmast förknippat med vårt moderna samhälle 

idag och har utvecklats från att skolan ser tekniken som ett verktyg till att se den som ett redskap 

för kommunikation (s. 54).  
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4. Metod 
I det här avsnittet beskrivs utförandet av det här examensarbetet. Avsnittet inleds med val av 

forskningsmetod, urvalet av informanter, hur genomförandet har gått till och metodanalysen. 

Därefter beskrivs reliabilitet och validitet samt de etiska överväganden som gjorts för denna 

studie. Avslutningsvis presenteras hur pilotstudien av intervjuguiden gick och vad som 

förändrades till de slutgiltiga intervjuerna. Hädanefter beskrivs skribenten för detta arbete som 

intervjuare och den intervjuade för informanten, detta för att undvika missförstånd och 

feltolkningar.  

 

4.1 Val av forskningsmetod 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i åk F-3 använder surfplattor som pedagogiskt 

verktyg i engelskundervisningen. Utifrån syftet valdes guidade intervjuer (McKay, 2006) med 

frågeformulär via mail som forskningsmetod. Med guidade intervjuer menas att intervjuaren 

sammanställer frågor som är desamma till alla som blir intervjuade. McKay (2006) menar att 

denna intervjuform gör det enklare för intervjuaren att senare analysera och sammanställa 

resultatet (s. 52). Guidade intervjuer innebär att intervjuaren har ett välarbetat frågeschema som 

sällan lämnar plats för att gå utanför frågorna och fråga vidare eftersom strukturen inte går att 

ändra när intervjun påbörjats. Enligt Eliasson (2010) finns inte några förbestämda 

svarsalternativ vilket ger informanten chans till ärliga och öppna svar (s. 26–27). I denna studie 

beskrivs intervjumetoden som guidade intervjuer men härrör även till det vissa författare kallar 

för strukturerade intervjuer.  

Enligt Cohen, Manion och Morrisson (2011) anses intervjuer som en bra metod för att samla in 

data inom ett visst forskningsområde (2011, s. 411). Författarna menar att det finns både för- 

och nackdelar med guidade intervjuer. Fördelar med dessa intervjuer är att de är systematiska 

och förbättrar faktainsamlingen samt att de förs på ett samtalsplan. Luckor som dyker upp under 

intervjun kan förutses och därmed undvikas. McKay (2006) menar att formuleringen av 

intervjufrågorna är noga förknippade med en intervjus framgång och för att bibehålla 

informanternas intresse att delta i studien bör frågorna anpassas så att de inte blir för många, 

långa eller komplicerade (s. 52; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 173). För en givande intervju 

som med ärliga och diskussionsbara svar menar McKay (2006) att det är bra att ställa öppna, 

icke ledande frågor och undvika ja- eller nej frågor (s. 52–53). Eliasson (2010) poängterar att 

det är viktigt att intervjuaren inte leder informanten åt ett bestämt håll för att inte påverka 

studiens reliabilitet och validitet (s. 27). 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) blir det allt vanligare med intervjuer via digitala verktyg 

och de kan ske exempelvis via mail, frågeformulär, chattkonversation eller videokonferens. En 

fördel med denna typ av intervju är att svaren direkt är nerskrivna och redo att analyseras så 

snart intervjun är klar. En nackdel är att det krävs goda kunskaper i skrift hos både informanten 

och intervjuaren så att inte intervjun riskerar att missförstås. Det kan också vara svårt att 

fördjupa sig i frågorna och komma med efterföljande frågor eftersom det därmed kommer kräva 

mer tid från informanten (s. 190). 

 

4.2 Urval av informanter 
Kvale och Brinkmann (2014) förespråkar att intervjuaren måste kunna föreställa sig 

vilken/vilka personer som ska intervjuas (s. 128) och att lämpligt antal för en intervjustudie är 

att intervjua 5–25 stycken deltagare (s. 156). De intervjuade beskrivs som informanter eftersom 

de har särskilda kunskaper inom ett visst område (Kvale och Brinkmann, 2010, s. 129). 

Sökandet av informanter skedde via en av de Facebookgrupper som finns tillgängliga för lärare. 

Lärare från hela Sverige efterfrågades och det var främst aktiva lärare som undervisar i engelska 
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i årskurserna F-3 och använder/har använt surfplattan för att utveckla elevernas språkkunskaper. 

Fem lärare, alla från olika skolor och platser i Sverige, svarade och godkände sitt deltagande i 

studien. På grund av det snäva deltagarantalet fanns i åtanke att reserver skulle behövas vid ett 

eventuellt avhopp men detta valdes att inte eftersökas förrän behov uppstod. Att lärarna kom 

från olika platser och skolor ansågs som en intressant synvinkel för studiens kommande 

diskussion men i efterhand insåg författaren att tidsaspekten inte tillät diskussion om detta. 

Däremot tror studiens författare att med fler deltagande där alla är från olika skolor skulle 

kunnat visa ett tydligare resultat för vilka likheter och olikheter som finns i arbetet med digitala 

verktyg ser ut runt om i Sverige.  

 

4.3 Genomförande 
Informanterna som svarade på intervjuarens förfrågan på Facebook hörde vid första kontakt av 

sig till intervjuarens mail. Intervjuaren besvarade mailen med lite allmän information om tider 

och kontaktinformation och bad att få återkomma när informationsbrevet och frågeformuläret 

(Bilaga 1 och Bilaga 2) var klara. Samtliga fem som visat intresse valde att gå vidare i processen 

efter informationsmailet. Efterföljande kontakt skedde via mail men med riktlinjer om att 

informanterna var välkomna att höra av sig till informanten via telefon vid frågor.  

För att informanterna skulle få möjlighet att läsa igenom och bli införstådda med studiens syfte 

skickades informationsbrevet ut efter att pilotstudien var genomförd.  Två dagar senare när de 

sista justeringarna var gjorda på intervjuguiden skickades även den tillsammans med en 

begreppsdefinitionslista (Bilaga 3) till informanternas mail. För att undvika stress hos 

informanterna fick de fjorton dagar på sig att besvara frågeställningarna innan intervjuaren 

behövde ha materialet för att påbörja analysen. Under väntetiden uppstod endast ett problem 

där en av informanterna inte kunde öppna de bifogade filerna. För att lösa problemet skickades 

filerna igen, denna gång i PDF-format. Inga övriga frågor tillkom från informanterna. Beroende 

på hur informanterna tolkade frågorna och hur mycket tid de ville lägga på arbetet blev deras 

svar olika långa. Samtliga informanter svarade innan slutdatumet och alla svar var så pass 

tillfredsställande att inga kompletterande frågor behövde skickas ut. 

 

4.4 Analysmetod 
Eriksson Barajas m.fl. (2013) framhåller att kvalitativa studier ofta syftar till att dataanalysen 

ska beskriva, tolka och förstå det som undersökts (s. 50). Analysen av empirin i denna studie 

består av en innehållsanalys vilket Larsen (2009) beskriver har syfte i att se mönster, samband 

och gemensamma drag och skillnader i de intervjuades svar (s. 121). Fejes och Thornberg 

(2009) skriver att forskaren måste arbeta aktivt med den valda analysmetoden och all insamlad 

data, organisera den genom att bryta ner informationen till mönster för att sedan koda (s. 32). 

Kvale och Brinkmann (2014) förklarar kodning med att intervjuaren knyter nyckelord till olika 

textavsnitt för att underlätta kategoriseringen. För att säkerställa arbetets reliabilitet och 

validitet bör processen bearbetas under flertalet tillfällen så att ingenting missas (s. 241).  

Alla intervjusvar sparades och skrevs ut för analys. För att strukturera upp arbetet lästes varje 

intervju igenom flera gånger och svaren sorterades efter frågeställningarna i en tabell. Enligt 

Larsens (2009) riktlinjer togs information som inte ansågs tillföra studiens syfte och 

frågeställningar bort för en lättare bearbetning (s. 98). De sparades däremot till senare tillfälle 

utifall att intervjuaren behövde komplettera resultatet på något sätt. Utifrån tabellen kunde 

intervjuaren få en bättre översikt över svaren för att kunna systematisera och analysera data. 

Systematiseringen gav uppkomst till en rad kategoriseringar som visade de intervjuades tankar 

och värderingar om surfplattor i engelskundervisningen. Kategorierna skapade utgångsläget för 

resultatet och noteringar angående svaren skrevs ner för att kommas ihåg till 
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resultatdiskussionen. För att analysen skulle genomföras så neutralt som möjligt granskades till 

sist resultatet en sista gång för att upptäcka eventuella nya kategorier som tidigare missats.  

 

4.5 Reliabilitet och validitet 
Cohen m.fl. (2011) hävdar att reliabilitet i kvalitativa studier inte alls är samma sak som inom 

kvantitativa studier (s. 201). Författarna anser att bättre beskrivande ord för reliabilitet i 

kvalitativa studier är neutralitet, trovärdighet eller tillämplighet. Reliabilitet kan ses som en 

synonym av pålitlighet över en längre tid och kan ses som ett mellanting mellan vad forskarna 

anser vara data och vad som sker i de verkliga forsknings händelserna. Det handlar således om 

ett ansvar av noggrannhet och precision (Cohen m.fl., 2011, s. 199, 201–202).  

Enligt Cohen m.fl. (2011) handlar validitet i kvalitativa studier om att förstå det som har 

undersökts och ser kriterier som trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftande som 

värdefulla för studiens verifiering (s. 180–181; Fejes & Thornberg, 2009, s. 219). Fejes och 

Thornberg (2009) menar att begreppet syftar till vilken utsträckning som forskningen 

genomförts i och om metoderna täcker in området på ett relevant sätt så att det som ska 

undersökas undersöks (s. 218; Larsen, 2009, s. 80). Med andra ord är det viktigt att vara 

noggrann och systematisk för att skapa en studie med så hög kvalitet som möjligt.  

Larsen (2009) menar att det är lättare att uppnå validitet än reliabilitet i kvalitativa studier och 

genom att använda sig av intervjuer får informanterna möjlighet att besvara frågeställningar 

utifrån egna resonemang och erfarenheter. Detta betyder att svaren aldrig kan bli exakt 

desamma utan skiljer sig alltid åt mellan de olika informanterna (s. 80–81). Cohen m.fl. (2011) 

förklarar att reliabilitet är svårare att uppnå och kan bero på brister som uppkommer vid 

intervjuer. Om det finns brister i studiens metod brister också reliabiliteten och syftet med 

studien försvinner (s. 353; Larsen, 2009, s. 81). McKay (2006) menar att vid intervjuer finns 

alltid risk för att informanten ska återge vad som tros vara förväntad information och det är 

viktigt att informanten inte kan påverkas av faktorer som stress, trötthet och andra 

störningsmoment (McKay, 2006, s. 51; Cohen m.fl., 2011, s. 349). McKay (2006) fortsätter 

med att skriva om hur det är att intervjuaren förhåller sig så objektiv som möjligt i sina 

frågeställningar och försöker undvika att göra tolkningar av det som sagts/skrivits när hen 

arbetar med efterföljande analys. För att säkerställa detta kan intervjuaren be informanten att 

läsa igenom analysen innan studien publiceras för att intervjuaren ska kunna hinna genomföra 

eventuella förändringar (s. 56).  

 

4.6 Etiska överväganden 
Detta examensarbete har utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer:  

 Informationskravet innebär att informanterna informeras om studiens syfte och 

deltagarfrivillighet samt rätten att avbryta deltagandet oavsett anledning (s. 7). 

 Samtyckeskravet handlar om att informanterna är medvetna om hur studien kommer att 

genomföras och att de har godkänt sitt deltagande innan studien genomförs (s. 9). 

 Konfidentialitetskravet innebär att intervjuaren beaktar informanternas anonymitet och 

inte sprider information vidare. I alla uppsatser behöver informanternas information 

hållas anonym så att ingen informant kan identifieras (s. 12). 

 Nyttjandekravet ser till att informanternas information inte används till något annat än 

forskningsändamålet (s. 14).  
 

Vetenskapsrådet (2002) menar att principerna finns till för att vägleda forskare och skydda 

informanternas identitet och det är viktigt att säkra det etiska förhållningssättet genom att beakta 

de överenskommelser som deltagarna godkänner genom att delta i studien (s. 6). För att ta 
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hänsyn till samtliga krav från Vetenskapsrådet (2002) är det nödvändigt att undvika personliga 

detaljer i redovisningen och att förvara alla anteckningar och mail på ett säkert sätt. Som 

intervjuare är det viktigt att säkerställa en hög vetenskaplig kvalitet på all information som ska 

redovisas. Detta innebär att de resultat som uppkommer från intervjuerna är så korrekta som 

möjligt samt kontrollerade och validerade enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 111). Kvale 

och Brinkmann (2014) menar att intervjuaren måste ha informanternas bästa i åtanke och vara 

uppmärksam på att känsliga detaljer tas i beaktande samt att anonymitet sker i redovisat 

material. När uppsatsen är slutförd ska all insamlad data raderas för att minimera risken för att 

informanterna ska fara illa (s. 109–110). 

 

4.7 Test av intervjuguide 
Innan de riktiga intervjuerna skickades ut till deltagarna genomfördes en pilotstudie i två delar. 

Först diskuterades och analyserades frågorna tillsammans med en studiekamrat för att 

säkerställa att materialet var lämpligt och fungerade för mailintervjuer. Därefter skickades 

frågorna till en verksam lärare som undervisar engelska för elever i årskurs 1–3. För att 

resultatet skulle bli så bra som möjligt hade denne ingen kännedom om mitt examensarbete i 

övrigt annat än att det är ett examensarbete och via informationen hen fick utifrån 

informationsbrev och intervjufrågor.  

Inga större ändringar gjordes annat än språkliga småjusteringar. Dessutom skrevs en 

begreppsdefinitionslista (Bilaga 3) att skicka med intervjuformuläret för att förtydliga vissa ord 

och minimera risken för missförstånd. Läraren gick igenom och svarade så gott det gick utifrån 

egna erfarenheter på formuläret och den uppskattade svarstiden beräknades till att ta cirka 30–

45 minuter.  

 

5. Resultat 
I det här avsnittet presenteras först informanterna lite kort för att ge en bakgrundsförståelse till 

de deltagandes erfarenheter och kunskaper (se Tabell 1). Av en ren slump, utifrån urvalet via 

Facebook, blev det så att de deltagande lärarna har olika lång erfarenhet och att de undervisar 

en stor bredd av årskurser. Eftersom ett av mina urvalskriterier var att de undervisande lärarna 

skulle undervisa engelska i årskurs F-3 så tar intervjuaren för givet att de deltagande också 

svarat utifrån sina undervisningsmetoder i samma årskurser. Detta är dock inget som har 

kontrollerats. Efter deltagarpresentationen redovisas resultatet från intervjuerna utifrån de 

kategoriseringar som uppstått under analysen. Kategoriseringarna är: surfplattan för intresse 

och utveckling, surfplattans användningsområden och appar, kunskaper och motivation samt 

fortsatt arbete med surfplattor i engelskundervisningen.  
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5.1 Presentation av deltagare 
Tabell 1: Presentation av studiens deltagare 

 Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D Lärare E 

Hur länge har 

du arbetat som 

lärare? 

Jag har arbetat som 

lärare i lite över 16 

år 

Sen augusti 2016 14 år 2 år 12 år 

Vilken 

utbildning har 

du? 

Ämneslärare i SO 

åk 4–9 och engelska 

åk 1–6 

Grundlärar-

utbildning F-3 

Grundskollärar-

examen. Legitimation 

att undervisa i Eng åk 

1–9, Bild åk 1–7, SO 

åk 3–9 

Grundlärar-

utbildning och SVA 

Grundlärarutbildning 

F-9 

Har du 

utbildning/gått 

någon kurs i att 

undervisa med 

surfplattor? 

Nej, bara intern 

fortbildning/kolleg-

ialt lärande 

Nej Nej, kollegialt lärande Ja Ja 

Vilken/vilka 

årskurser 

undervisar du i? 

Åk 3–6 Åk 3 Åk 1–6 Åk F-6 Åk 2 

Hur många 

surfplattor finns 

det tillgång till i 

klassrummet? 

Det varierar från 

klass till klass, men 

ca 2/klass 

40 st på 69 elever Alla elever på skolan 

har en surfplatta, 

alltså 1:1 

4 Cirka 75 stycken på 

150 elever (för 

närvarande, planer 

finns på 1:1) 

Undervisar du i 

engelska på din 

nuvarande 

arbetsplats? 

Ja Ja, det gör jag Ja Ja Ja 

 

5.2 Surfplattan för intresse och utveckling 
I svaren från intervjuerna framkommer särskilt två områden gällande varför lärarna började 

använda surfplattor i sin språkundervisning. Det första området är lärarnas intresse för att 

använda digitala verktyg och att kommunerna har börjat utveckla arbetet kring användandet av 

surfplattor i den dagliga undervisningen. Lärare E verkar utifrån intervjusvaren vara en av de 

två lärare som fått möjlighet till att delta i fortbildningar och beskriver det genom:  

Jag har ett stort egenintresse och har varit en av de lärare som varit iväg på extra föreläsningar om digitala 

verktyg (lärare E). 

Det framkommer också att elevernas motivation har varit viktigt i uppstarten av användandet 

av surfplattor. Flera av lärarna beskriver sitt påbörjade användande ur elevsynpunkt och att 

surfplattorna kan gynna elevernas motivation till språkinlärning och lärare B och D ger bra 

exempel på hur de utgått från elevaspekterna.  

För att på ett roligare och ett mer interaktivt sätt få eleverna motiverade till att vilja lära sig engelska. Att 

det inte bara är glosor som ska matas in (lärare B).  

För att ha det som stöd i undervisningen, genom att eleverna får ta del av iPads i undervisningen har de fått 

en djupare förståelse (lärare D).  

Det andra området är utvecklingsområdet. Lärare C och D skriver om hur kommunerna har 

satsat mer de senaste åren på att köpa in surfplattor till skolorna för att öka både elevernas 

och lärarnas kompetens att använda digitala verktyg. Lärare C beskriver hur kommunen 

satsade på surfplattor till både lärare och elever så att arbetet med digitala verktyg skulle bli 

givande för alla parter. 

Kommunen jag arbetar i satsade på lärplattor till alla pedagoger och elever. Jag fick min lärplatta 6 månader 

innan eleverna, vi fick lära oss själva och av varandra. Jag har nu undervisat med lärplatta i 4 år (lärare C).  
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Ur resultatet framkommer det särskilt hur lärare E:s skola har satsat extra mycket på digitala 

verktyg för undervisning. Samma skola ger också exempel på hur skolor och lärare har olika 

möjligheter att påverka satsningar inom skolan beroende på hur kommunen anpassar 

förutsättningarna för användande av digitala verktyg så som ekonomiskt, kunskapsmässigt eller 

tillgång till material. 

Jag är kulturombud och vi fick frågan på ett av våra möten vad vi saknade på skolan. Det kom upp att det 

saknades ett antal surfplattor för att kunna börja arbeta aktivt med dem i undervisningen. Jag erbjöd mig att 

gå på en kurs inför höstterminens start och i samband med det köptes extra surfplattor in som vi på skolan 

får dela på. Min uppgift blev sedan att vidareutbilda mina kollegor och tillsammans med specialpedagogen 

laddade vi hem användbara appar för olika skolämnen (lärare E).  

Lärare E beskriver också hur de använder elevernas kunskaper som hjälp för att vidareutbilda 

andra elever. Minst en ansvarig elev i varje klass har till uppgift att vara ett extra stöd när det 

gäller hur surfplattorna fungerar och hur man ska komma in i de olika apparna. Även lärare har 

känt att de fått stöd från eleverna när de fått hjälp med sådant som de själva saknat kunskaper 

om.  

De flesta av våra elever vet redan hur surfplattan ska användas men eleverna tycker själva att det är kul att 

få ta ansvar och lära sig av varandra. Ett par av mina kollegor har inte samma kunskaper som jag kanske 

har och då är det bra att det finns en ”ansvarig elev” i varje klass som gärna hjälper läraren om det uppstår 

problem. Inte bara de som är ansvariga ställer upp, de flesta vill gärna komma fram och visa läraren sina 

kunskaper (Lärare E).  

 

5.3 Surfplattans användningsområden och appar 
Enligt lärarna är surfplattan ett verktyg som hjälper både lärare och elever inom flera olika 

ämnen och som är användbar i redovisningar och genomgångar. Lärare A, C, D och E använder 

surfplattan och lärare B smartboard för att introducera eller förtydliga arbetsområden. Det 

händer också att surfplattan används för dokumentation och lärare E beskriver att många av 

läroplanens mål kan nås med surfplattan som verktyg. Flera av informanterna uppger att de 

använder surfplattan i många av skolans ämnen och utifrån analysen går det inte att hitta någon 

specifik app som verkar användas runt om i landet. Vilka appar som används skiljer sig och de 

flesta lärarna använder sig av dem de hört har rekommenderats och beroende på vad kommunen 

har valt att investera i. Gemensamt för många lärare är att de appar som inte kostar också är de 

appar som används mest. Det ger lärare A exempel på i nedanstående citat. 

Många används för att de är gratis, men också för att de tilltalar eleverna och ökar motivationen (lärare A).  

Lärare C skriver att hen använder en app vid namn Moxtra som ses som ett interaktivt verktyg 

där olika uppgifter kan delas och eleverna kan arbeta med uppgifterna direkt i appen. Dessa 

appar kan även föräldrarna logga in på för att se hur det går för deras barn i engelskämnet. 

Lärare B och D säger att de utgår mycket från de apparna eleverna känner igen och vill använda 

sig av. Lärare D skriver om en app som heter Magic från studentlitteratur.se som kan kopplas 

ihop med de läroböcker skolan har köpt in för att enklare kunna koppla det eleverna läser om 

till praktiska uppgifter.  

Något som framkommer i analysen är att uppgifter och appar varierar stort beroende på vilken 

årskurs undervisningen tillämpas för. I de lägre årskurserna används det mycket appar för spel 

och interaktion medan de äldre eleverna skapar filmer eller planerar rollspel. En av lärarna 

(Lärare B) beskriver hur arbetet med surfplattan kan se ut i årskurserna F-3.  

Uppgifterna varierar mellan att man ska läsa, man ska lyssna, memory osv. Det är stor variation på 

uppgifterna. Det är bra för elever som inte behöver skriva, jag har många elever som ännu inte klarar av 

detta och för att de ska känna att de lyckas använder jag bara specifika internetsidor eller appar. Detta gör 

att de elever som har väldigt svårt för detta kan använda min bok (textbook) för att kunna lösa uppgifterna 

(Lärare B).  
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Hur ofta surfplattan används i undervisningen skiljer sig dock inte mycket åt. Samtliga lärare 

(lärare A, B, C, D och E) i studien skriver att de använder surfplattan dagligen och inom breda 

perspektiv. Lärare C beskriver hur hen arbetar med surfplattan inom alla skolämnen medan 

Lärare D fokuserar på engelskämnet.  

Surfplattan används varje dag. Vi gör skrivuppgifter, häften [sic] fyll i övningar etc. där eleverna skriver 

på sina plattor. Vi lyssnar på ljudböcker, filmar in presentationer, gör egna böcker i Book Creator. Vi övar 

på glosor och har glosförhör i appen glosor.eu. Plattan används som ordbok och uppslagsbok. Vi har en hel 

del pedagogiska appar, i engelskan The Minnits. För de elever som är klara snabbt finns elevspel.se där de 

kan träna ytterligare på det de behöver (lärare C).  

Jag använder min iPad under varje engelska lektion (oavsett årskurs). Jag använder det till introduktion, 

vilket kan vara i form av sång och rörelse. Sedan brukar vi från åk 2–6 gå igenom olika uppgifter inom 

Magic, lyssna, läsa och arbeta med ett visst kapitel. Som extra avslut på lektionen brukar ibland Plickers 

användas som blir ett ”test” för eleverna på ett lekfullt sätt, där de kan visa vad de förstått och inte. Det 

påminner lite om Exit game (lärare D).  

Lärare A ger exempel på iMovie som ett kreativt redskap i engelskundervisningen för alla 

årskurser. Med appen kan eleverna lägga in bilder som de sedan skapar till filmer alternativt 

kan de filma sig själva och skapa bakgrunder för att sjunga, spela, dansa med mera på engelska. 

Andra appar som nämns hos informanterna är Doki, Fun English, Sock puppets, Voice och Book 

Creator. Exempel på internetsidor är Bingel från Sanoma Utbildning, elevspel.se och Onenote.  

 

5.4 Kunskaper och motivation 
Genom att använda surfplattan och dess appar/internetsidor tillägnar sig eleverna kunskaper 

inom olika områden. Kommunicerar eleverna med andra elever via surfplattan får de också nya 

kunskaper och ökad motivation påpekar lärare A. Alla lärare (A, B, C, D och E) skriver om att 

surfplattan som pedagogiskt verktyg hjälper eleverna att lära sig mer och utveckla nya 

språkkunskaper. Det handlar om hör- och läsförståelse, ökat ordförråd, källkritik och bättre 

motorik. Lärare C, D och E nämner vårt tekniska samhälle och att eleverna blir hjälpta av att 

förstå sin omvärld med hjälp av digitala verktyg i undervisningen. Som exempel nämner lärare 

D och E följande: 

…sedan att vi lever i ett tekniskt samhälle, vilket är en bra fördel för eleverna att de får lära sig hantera 

tekniken på ett sätt som de kan använda för framtida studier (lärare D).  

Det går inte en dag utan att eleverna hemma sitter med dator, surfplatta eller smartphone och använder 

internet. Därför är det så viktigt att vi i skolan hjälper eleverna att bli källkritiska och hantera alla de intryck 

de möter genom sina fritidsaktiviteter (lärare E). 

Alla informanter (lärare A, B, C, D och E) tror att surfplattan påverkar elevernas kunskapsintag 

positivt. Lärare B, C och E berättar om hur deras elever ”luras” till kunskap genom att leka sig 

till inlärning via det utbud av appar som finns. Även glosförhör tas emot positivt av lärare C:s 

elever. Lärare A menar att eleverna lär sig och utvecklar sin engelska på ett lustfyllt sätt med 

hjälp av surfplattor. Vidare påstår lärare B att behovet av att kommunicera via engelska har 

blivit större och via hörförståelse lär sig eleverna rätt uttal och att utveckla sitt ordförråd i det 

vardagliga engelska talet.  

När jag började arbeta på skolan hade vi inte några iPads utan gamla, knappt användbara datorer. Efter det 

att vi fick tillgång till iPads har elevernas inställning ändrats, från att ”jag kan inte” till ”titta vad jag kan” 

(lärare B). 

Samtliga lärare (A, B, C, D och E) låter eleverna arbeta både enskilt och i grupp med 

surfplattorna. Oftast har de gemensamma genomgångar och sedan får de arbeta individuellt. 

Beroende på vilken app som används är också behovet av att arbeta enskilt eller i grupp olika 

menar lärare D. Lärare B poängterar att det kan vara svårt för eleverna att arbeta i grupp och 
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sitta flera stycken framför en och samma surfplatta på grund av platsbrist, så vid grupparbeten 

brukar hen föredra att använda smartboarden istället. Ska de däremot tillverka filmer eller utföra 

vissa uppgifter går det utmärkt att använda surfplattan i grupp fortsätter lärare B.  

Lärarna beskriver både för- och nackdelar i elevernas och deras eget användande av surfplattor. 

Till fördelar räknas pedagogiska användningsområden i form av appar som stimulerar elevernas 

kunskapsutveckling och där det blir lättare för lärare att förmedla kunskaper vidare. Lärare E 

menar att surfplattans egenskaper gör att den är lätt att använda och skapar lustfyllda sätt att 

inhämta ett nytt språk. Lärare A, B, D och E nämner en ökad motivation som största effekt efter 

att de börjat använda digitala verktyg. Lärare B och D beskriver hur deras elever har gått från 

att inte våga tala engelska öppet inför klassen till att våga ställa sig framme vid whiteboarden 

och prata om olika ämnen. Lärare D nämner att det kan vara samma sak för lärare som har 

problem med att prata engelska och att de efter att ha använt surfplattan i engelskundervisningen 

ett tag vågar använda sig mer av det engelska språket både under engelsklektionerna och i 

övriga ämnen. Lärare C tycker att med surfplattan är det lättare att hålla reda på alla uppgifter 

än vad det är med papper och att det går snabbare att förmedla feedback till eleverna. För 

elevernas del är det lättare att hålla reda på alla uppgifter och de behöver inte leta i massa papper 

överallt för att hitta det de senast höll på med. 

Nackdelar lärare E kan finna gäller den tekniska och administrativa sidan och att det finns alltför 

många funktioner som kan vara lockande för elever att hålla på med när de ska arbeta med 

annat. Emellanåt saknas nätverk och ibland går det inte att skriva ut det eleverna har jobbat 

med. 

En surfplatta ska laddas och uppdateras. Någon behöver ta ansvaret för det. Apparna måste testas innan 

eleverna får jobba med dem och att kritiskt granska allt som läggs in kan ta mycket tid (lärare E).  

Lärare A och C är inne på samma sak när de skriver om att eleverna kan bli ”beroende” av dem 

och inte vill använda andra inlärningsmetoder. Lärare A sammanfattar sina nackdelar med 

surfplattan genom att skriva om elevernas beroende och att hen tror på att variera skolarbetet 

för att inte eleverna ska ta surfplattorna för givet. 

 
Eleverna blir smått beroende och vill bara använda dem. Jag tror på variation (lärare A).  

 

Det kan också handla om att eleverna smyger med vad de gör på surfplattorna eller att läraren 

får svårt att se vad den enskilda eleven kan eller inte kan. Lärare B kan ibland ifrågasätta om 

eleven gissat sig till rätt svar eller om de har kunskapen för att svara rätt. En stor nackdel, anser 

lärare D, är om läraren ”slänger in” surfplattan i undervisningen utan ett syfte eller mål. Då blir 

surfplattan en leksak hellre än ett pedagogiskt verktyg menar lärare D.  
 

6. Diskussion 
Detta avsnitt diskuterar studiens resultat och metodval. Avsnittet inleder med en 

resultatdiskussion som utgår från frågeställningarna och diskuteras utifrån tidigare forskning 

och teoretiska perspektiv. Avslutningsvis beskrivs en metoddiskussion baserat utifrån vald 

metod och etiska förhållningsregler. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.2 Hur beskriver lärarna arbetet med surfplattan som pedagogiskt verktyg? 

Studiens resultat beskriver lärarnas olika metoder i att använda surfplattor i 

engelskundervisningen. För en bättre helhet redovisas diskussionen utifrån olika kategorier som 

uppkommit efter resultatanalysen.   
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Introduktionen till användandet av digitala verktyg 

I resultatet framkommer att surfplattan används som pedagogiskt verktyg inom flera områden. 

Elevernas motivation och intresse för surfplattor har i de flesta fall (lärare A, B, D och E) varit 

en bidragande orsak till lärarna började använda digitala verktyg. I framförallt lärare E:s fall 

har kommunen varit till stor hjälp i deras satsningar på inköp och fortbildningar. På skolan där 

lärare E jobbar har de anpassat användandet av surfplattor utifrån elevernas förkunskaper och 

arbetar mot att alla elever ska kunna använda surfplattor på ett källkritiskt och säkert sätt. Enligt 

Kjällander och Moinian (2014) och Selander och Kress (2010) blir eleverna därmed 

producenter som ansvarar för både sin egen och andras undervisning och språkinlärningen får 

större betydelse och meningsfullhet (Kjällander & Moinian s. 28; Selander & Kress, 2010, s. 

59–64).  

Enligt bland andra Häkkinen och Kankaanranta (2011) är det viktigt att lärare hela tiden är 

uppdaterade med ny information om hur surfplattor bör användas för att kunna orientera sig 

bland det utbud som finns (s. 215; Banister. 2010, s. 129). Bland studiens informanter är det 

endast två av fem lärare (lärare D och E) som har fått en fortbildning eller gått en kurs i hur 

digitala verktyg kan användas i undervisningen. Lärare A och C har kommit igång med hjälp 

av det kollegiala lärandet och de skulle, enligt dem själva, därmed kunna ses ha svårare att hålla 

sig uppdaterad bland det nya utbudet av appar och forskning än vad lärare som får fortbildning 

har. 

Surfplattans användningsområden 

Flewitt m.fl. (2014) påstår att vanligast i de yngre skolåren är att använda appar för att spela 

och leka på och det är också vad resultatet av intervjuerna visar. I resultatet framkommer det 

att appar som används varierar stort beroende på vilken åldersgrupp undervisningen är riktad 

mot och lärarna använder mycket spelappar i de lägre årskurserna. Ett flertal appar och 

internetsidor nämns och det verkar inte finnas något mönster i vilka appar som är mest 

användbara eller bäst inriktade mot språkundervisning. Däremot ses apparnas olika 

användningsområden som betydelsefulla vilka skapar möjligheter för eleverna att träna olika 

färdigheter. Lärarna anser att användandet av surfplattan hjälper eleverna i sin språkutveckling, 

vilket får stöd av bland annat Banister (2010) när han skriver om att surfplattan kan hjälpa till 

att underlätta lärarnas möjligheter i att använda digitala verktyg utifrån dess variationsrika 

egenskaper (s. 122; Henderson & Yeow, 2012, s. 87). Mycket av det lärarna använder sig av är 

de klassiska användningsområdena. Användandet av appar i lärarnas engelskundervisning 

verkar stämma in på det Svensson (2008) och Granath och Estling Vannestål (2008) skriver om 

teoretiska perspektivet IT som automat med ifyllnadsprogram som tränar elevernas ordförråd 

eller grammatik (Svensson, 2008, s. 51). Lärare C beskriver hur hen använder surfplattan till 

att träna glosor, fyll-i-övningar och till och med har glosförhör via apparna. Arbetssättet är ett 

synsätt på IT-användande som Svensson (2008) menar ger snabbast feedback till eleverna på 

direkt givna ja/nej frågor (s. 50–51). 

Samtliga lärare (lärare A, B, C, D och E) i studien använder surfplattan vid genomgångar och 

lärare B använder även smartboarden emellanåt. Flewitt m.fl. (2014) skriver om att surfplattan 

skapar nya förutsättningar för att möta läroplanens krav och med hjälp av digitala verktyg 

uppmuntras både elever och lärare att tänka till och öva sina språkliga färdigheter (s. 302). Dock 

nämns det i intervjuerna att antalet tillgängliga surfplattor i klassrummen kan vara varierande 

och det kan därmed vara svårt att skapa möjligheter för grupparbeten och andra uppgifter. 

Lärare E drar slutsatsen från sin erfarenhet att fler surfplattor behövs för att lättare kunna 

individualisera och anpassa undervisningen. Med fler surfplattor kan eleverna ladda hem de 

appar som passar just dem och kan arbeta med samma surfplatta vid flertalet tillfällen för att 

sedan spara och komma vidare i sitt arbete. Här går det att dra paralleller till Svenssons (2008) 
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ord gällande IT som verktyg (s. 53). Lärarna använder tekniken ur perspektivet IT som verktyg 

där de ser apparna som elevernas hjälpmedel och verktyg som ska uppmuntra till att fördjupa 

de språkliga förmågorna. 

 

Lärarnas inställning till användandet av surfplattor 

Lgr11 (Skolverket, 2016) beskriver hur elevernas förmåga till att söka information via IKT och 

förstå konsekvenser av olika val måste tränas på redan i tidig ålder (s. 9–10). Lärare har stor 

frihet i att lägga upp sin undervisning så länge den motsvarar de krav som finns på att förbereda 

eleverna för att verka i samhället och främja deras harmoniska utveckling (Skolverket, 2016, s. 

9). Selander och Kress (2010) beskriver att skolans läroböcker kompletteras allt mer med 

digitala verktyg och det är något som verkar stämma efter resultatanalysen. Lärarna är positivt 

inställda till att använda surfplattan som undervisningsmetod och samtliga lärare använder 

surfplattan dagligen, både inom engelskämnet och inom övriga skolämnen. Lärare D nämner i 

intervjun att hen kopplar läroböcker till uppgifter på surfplattan. Lärare ser ut att använda 

surfplattan för informationssökning och därmed får eleverna chans att utveckla självständighet 

och förståelse för vad det innebär att leta upp information, och granska den kritiskt för att kunna 

tillägna sig nya kunskaper. Selander och Kress (2010) skriver om liknande situationer och 

menar att utgår läraren från detta arbetssätt är det en lång process som kräver en del träning och 

erfarenhet innan eleverna blir helt självständiga (s. 59–64).  

 

6.1.3 Vilka förmågor anser lärarna att eleverna utvecklar genom arbetet med surfplattor? 

Enligt de intervjuande lärarna utvecklar elever ett flertal förmågor via digitala verktyg. För att 

detta skall framgå konkret så kommer förmågorna att beskrivas i förhållande till vetenskaplig 

forskning och utifrån den empiriska studiens resultat. 

 

Språkliga förmågor 

Svensson (2008) hävdar att läraren bör vägleda eleverna att utvecklas mot nya språkliga 

kunskaper utan att ge dem alltför mycket guidning (s. 52). Flera författare menar att IT som 

verktyg bygger på elevernas nyfikenhet och kreativa sidor i språkinlärningen (Svensson, 2008, 

s. 52; Estling Vannestål, 2009, s. 13) och det är också något som intervjuerna visar att lärarna 

tar hänsyn till. Engblom (2013) menar att om lärarna uppmärksammar att digitala verktyg kan 

användas för att utveckla elevernas språkkunskaper tillsammans med en varierad undervisning 

kan eleverna främja sin språkutveckling (Engblom, 2013, s. 202). Samtliga lärare (lärare A, B, 

C, D och E) anpassar användningen efter elevernas individuella behov och ser till att variera 

användandet utifrån intressen och flera olika arbetssätt. Selander och Kress (2010) menar att 

inlärning sker genom bland annat sociala förutsättningar och meningsfulla tillfällen (s. 26). 

Detta märks av i studiens resultat då lärarna beskriver flertalet olika kunskapsområden som 

eleverna utvecklar i arbetet med surfplattan i engelskundervisningen. Lärare B menar 

framförallt att eleverna får med sig kunskaper i hör- och läsförståelse. Alla lärare (lärare A, B, 

C, D och E) ser också positivt på surfplattan som pedagogiskt hjälpmedel i språkutvecklingen 

eftersom eleverna ser det som rolig undervisning som ökar deras vilja och motivation för 

inlärning. Lärare D säger till och med att eleverna har förändrat sin inställning från att de ansåg 

att de inte kunde någonting till att de vill bli sedda och gärna visa upp sina kunskaper både för 

lärare, klasskamrater och föräldrar. Utifrån lärarnas anpassningar och upptäckter inom den 

digitala världen så får eleverna möjlighet att komma nära det engelska språket på ett 

variationsrikt och nytt sätt som för inte så länge sen inte var möjligt och det är också något som 

Pim (2013) menar är gynnsamt för alla elever (s. 23–24). 
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Teknikkunskaper 

Ett annat område som lärarna ser utvecklas hos eleverna är teknikkunskaperna. Lärarna ser hur 

eleverna utvecklar kunskaper i att hantera surfplattorna på rätt sätt och lär sig hantera olika 

appar. Detta är viktigt ur det globaliserade samhällsperspektivet och att den tekniken blir allt 

viktigare att ha med sig för att kunna verka i samhället. En spännande aspekt som framkom från 

resultatet var att en del av eleverna innehar kunskaper som inte alla deras klasskompisar eller 

lärare har. Det kan handla om att ladda hem nya appar eller lösa tekniska problem med 

nätverken. Precis som Selander och Kress (2010) säger har tillgången till den nya tekniken i 

klassrummet förändrat lärarens roll lika mycket som elevens. Läraren behöver inte alltid längre 

vara den mest kunniga i klassrummet utan det kan likväl vara eleven som står för 

kunskapsutförandet (s. 59–64).  

Lärarna talar för att elevernas språklärande efter användandet av appar ses som en positiv 

utvecklingsaspekt. Skolverket (2011) talar för att eleverna behöver motiveras för att vilja 

utveckla kunskaper om sin omvärld och lära sig använda det engelska språket ute i samhället 

(s. 6). Lärarna beskriver i intervjuerna hur eleverna övar upp sina språkfärdigheter när de 

kommer i kontakt med spel och aktiviteter på surfplattorna och menar att elever som tycker att 

det är roligt att arbeta med surfplattor utvecklar sitt lärande snabbare. Detta stämmer överens 

med det Banister (2010) skriver om att hos de elever som känner igen och tycker om surfplattor 

kan både motivationen och deltagandet på lektionerna öka. Med hjälp av spelappar utvecklas 

elevernas ordförråd på ett lustfullt och kreativt sätt utan att de själva alla gånger inser att de 

undervisas. 

 

Kommunikativa färdigheter 

Estling och Vannestål (2009) samt Svensson (2008) menar att det teoretiska perspektivet IT 

som arena bygger på kommunikation och kulturmöten för lärandets utveckling (Estling 

Vannestål, 2009, s. 13; Svensson, 2008, s. 54). Detta kan man känna igen hos Pinter (2006) 

som skriver att elevernas intresse och motivation ökar när de behöver använda sig av språk för 

att kunna kommunicera med andra människor (s. 31). Om eleverna får möjlighet att chatta med 

elever i andra länder måste de behärska det engelska språket för att kunna göra sig förstådda. 

Svensson (2008) menar att språkutvecklingen därmed blir mer meningsfull när de ser hur de 

kan använda sig av det nya språket, med andra ord har användandet gått från att använda 

tekniken som verktyg till att användas i kommunikation med andra elever/människor (s. 54). 

Henderson och Yeow (2012) menar att språkinriktade spel kan öppna upp elevernas 

engagemang och motivation för språkinlärning samtidigt som de lär sig samspela med andra 

individer. Lärare B och D beskrev i intervjuerna hur deras elever efter att ha börjat samtala med 

andra elever börjat våga tala mer på det främmande språket än vad de tidigare gjort. Här kan 

man koppla till Svensson (2008) som påstår gällande att eleverna kan motiveras och bli mer 

utåtriktade när de använder kommunikativa redskap (s. 55).  

Skolverket (2011) framhåller att det kan vara svårt för eleverna att i början hålla ordning på vad 

som är sant eller inte på de internetsidor de använder (2011, s. 8–9). Lärare A, C och E har sett 

risker i användandet av surfplattor. Flera av deras elever har blivit så pass beroende av 

surfplattorna och vill inte gärna använda andra arbetssätt än digitala verktyg eftersom de anser 

att undervisningen blir tråkig och ointressant med andra metoder. Lärare B poängterade att 

eleverna emellanåt arbetar med annat än vad de ska arbeta med samt att det kan vara svårt att 

avgöra huruvida eleven förstått uppgiften eller inte. Pinter (2006) poängterar vikten av att 

läraren redan från början utgår från elevernas intressen och har utvecklat tydliga mål i 
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användandet av digitala verktyg så att eleverna har tydliga direktiv om vilka kunskapsmål de 

jobbar mot (s. 31).  

 

6.2 Metoddiskussion 

Detta examensarbete består av en kvalitativ studie med strukturerade, guidade intervjuer 

(McKay, 2006, s. 52; Eliasson, 2010, s. 26–27) med syfte att undersöka hur lärare i årskurserna 

F-3 arbetar med surfplattor som pedagogiskt hjälpmedel i sin engelskundervisning. Valet av 

metod har hjälpt till att undersöka studiens syfte och för att få kvalitet i studien har 

informationsbrev och intervjuguide noggrant utarbetats för att få fram så mycket som möjligt 

gällande lärares erfarenheter. Eftersom kvalitetsurvalet såg till att informanterna hade intresse 

av att arbeta med surfplattor kan det ha gett vilseledande information eftersom det mestadels är 

positiva aspekter som lyfts fram. Detta försökte undvikas genom neutrala och öppna frågor så 

att informanterna ska känna sig friare i sina svar men gissningsvis hade fler intervjuer kunnat 

ge ett mer säkerställande svar på hur surfplattan ses som pedagogiskt hjälpmedel i 

språkundervisningen.  

För att säkerställa de forskningsetiska principerna fick informanterna ett informationsbrev 

(Bilaga 1) där de fick ta del av studiens syfte och tillvägagångssätt. Detta säkerställer att 

deltagarna känner sig trygga med sitt deltagande och hur deras information ska tas omhand 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 107–108). Eftersom intervjuerna skedde via mail var risken 

mindre för att informanterna skulle ge tänkvärda önskade svar eftersom informanterna aldrig 

personligen träffade intervjuaren och kunde påverkas av denne. Eftersom antalet deltagare är 

på gränsen för Kvale och Brinkmanns (2014, s. 156) riktlinjer om 5–25 stycken deltagare/studie 

fanns resonemang om fem intervjuer gav tillräckligt med information eller om det hade behövts 

fler informanter för att stärka studiens reliabilitet och validitet. Eftersom informanterna var 

motiverade och kunniga ökade möjligheterna till att få ett så tillförlitligt svar som möjligt och 

antalet informanter ansågs dock att räcka till.  

Pilotstudien gav ett tillfredsställande svar på att intervjuguiden var förståelig och intressant att 

svara på. Den hjälpte till att hitta språkliga fel och gav också upphov till en 

begreppsdefinitionslista som visade sig vara mycket uppskattad av informanterna. Pilotstudien 

gav också idéen om att dela upp intervjun i två delar, en med allmänna frågor och en med 

studiens inriktade syfte.  

Analysen bestod av en innehållsanalys med syfte att se mönster och samband mellan 

informanternas svar (Larsen, 2009, s. 121). Mycket av förarbetet inför analysen var redan gjort 

eftersom data blev nerskriven med informanternas egna ord och därmed förenklades 

analysarbetet (Eliasson, 2010, s. 25; Cohen m.fl., 2011, s. 413). Gissningsvis hade intervjuerna 

gett en djupare förståelse om de hade skett öga mot öga och då hade möjligheten till spontana 

frågor kunnat komplettera datainsamlingen och gett en bättre helhetsbild av surfplattornas roll 

i språkundervisningen (McKay, 2006, s. 52). Det hade varit intressant att komplettera studien 

med observationer men utifrån det faktum att det var lärarna som låg i studiens fokus så ansågs 

intervjuerna räcka till. Trots Larsens (2009, s. 98) riktlinjer om att läsa varje intervju flertalet 

gånger finns alltid risk för att viss information förbisetts eller missats. Tabellen som skrevs 

under analysarbetet tillgodosedde behovet av att finna kategoriseringar och också minska risken 

för att förbise information (McKay, 2006, s. 56). Tabellen kom också till användning inför 

resultatdiskussionen då intervjuaren på ett tydligt sätt redan lagt tid på att redovisa kategorier, 

likheter och skillnader mellan bakgrund, teorier samt resultat. 
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7. Slutsats och fortsatt forskning 
I det här avsnittet redovisas några avslutande slutsatser för studien och förslag ges på vidare 

forskning inom området.  

Det framstår som viktigt i litteratur och i informanternas svar i denna studie att ett av 

lärarprofessionens uppdrag är att individanpassa undervisningsmetoder till varje enskild elev 

En surfplatta går att använda på många olika sätt och med dess varierande möjligheter till 

individanpassningar blir det möjligt för elever att tillägna sig kunskaper på nya och 

variationsrika sätt. Det är lärarens, tillsammans med elevernas, fantasi som sätter gränser för 

hur surfplattan går att användas i språkundervisningen. Denna studie har breddat kunskaperna 

hos intervjuaren för hur surfplattan kan användas i engelskundervisningen i årskurs F-3 samt 

vilka konsekvenser det kan föra med sig att tillämpa den som pedagogiskt verktyg. Resultaten 

talar starkt för att surfplattan kan hjälpa till att individanpassa undervisningen och med det 

utbud av olika appar som finns skapas möjligheter för eleverna att tillägna sig språkkunskaper 

på ett underhållande sätt. Studien har visat att lärarna ser surfplattan som ett positivt inslag i 

undervisningen då de har observerat att de flesta elever tycker att det är både roligt och 

utvecklande att arbeta med surfplattor i språkundervisningen.  

Studien visade också negativa aspekter med användandet av surfplattor i 

engelskundervisningen så som tekniska, administrativa och känsloladdade utmaningar. För att 

eleverna ska gynnas av att använda surfplattor är det viktigt med tydliga instruktioner och en 

tydlig arbetsgång så att alla ska veta hur uppgifterna ska lösas och för att ingen elev ska känna 

sig vilsen i användandet. Att använda surfplattor i engelskundervisningen betyder att lärare 

behöver förbereda sig och planera noggrant. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig den 

pedagogiska avsikten med användandet av digitala verktyg är det nödvändigt att lärare inför 

varje lektion behöver se över så att alla surfplattor fungerar korrekt, är laddade och att rätt appar 

är installerade. Dessutom behöver läraren ha insikt i om hur appen fungerar och att den 

uppfyller kraven för att nå undervisningens syfte och mål. Vissa av lärarna beskriver i 

intervjuerna hur de upplever att eleverna gärna blir invanda i att använda surfplattor hellre än 

exempelvis papper och penna. De lärarna menar att det är nödvändigt med en varierande 

undervisning där surfplattor bör ses som verktyg istället för en belöning.  

Allt fler skolor intresserar sig för att använda digitala verktyg i undervisningen och en hel del 

forskning visar att surfplattor kan fungera som hjälpmedel men det behövs för närvarande mer 

kritisk forskning om hur de används och hur lämpliga de är för undervisning. Det behövs fler 

studier gällande hur användandet av surfplattor påverkar elevernas språkinlärning och dessutom 

behövs det utvecklas arbetsmetoder för hur lärare ska låta eleverna jobba med surfplattor och 

på vilken nivå. Eftersom surfplattor är relativt ny teknik finns det fortfarande många aspekter 

som ännu inte har studerats gällande huruvida de är fördelaktiga i undervisningen eller ej. 

Denna studie har riktat sig mot lärarens syn på surfplattans roll i engelskundervisningen. 

Intressant för vidare forskning vore att studera elevers synvinkel på användandet och flera 

frågor uppkommer efter detta arbete: går inlärningen snabbare och enklare med hjälp av digitala 

verktyg? Finns det risk att surfplattor blir ”ännu ett moment” i skolan som stressar upp eleverna 

som redan har det svårt? Kan kravet på användande resultera i fler stressade lärare? Kommer 

klasskillnader uppstå utifrån möjligheter till att använda och vara förberedd på digitala verktyg 

redan hemifrån? Detta är frågor som kan vara intressanta att forska vidare på.   
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Bilaga 1 - Information- och samtyckesblankett 
 

 

Informationsbrev 

 

Undersökning om undervisning i engelska för årskurs F-3 

Hej! Jag heter Jennie Johansson och läser sista terminen på Grundlärarprogrammet F-3, 

Högskolan Dalarna. Jag arbetar denna termin med examensarbete 2 som kommer att handla om 

surfplattor som pedagogiskt verktyg i engelskundervisningen.  

För att samla in data kring detta ämnesområde kommer jag att intervjua 5–6 st lärare som har 

erfarenhet av surfplattor i pedagogisk verksamhet. Du som lärare tillfrågas härmed om 

deltagande i denna undersökning.  

Intervjustudien kommer pågå under veckorna 6–7 (6/2–17/2). Frågorna skickas ut via mail så 

att Du som deltar har tid att i lugn och ro besvara frågorna. Har Du önskemål om telefonintervju 

så hör gärna av dig. Uppkommer några funderingar om frågorna finns jag att nå på mail eller 

telefon. Frågorna förväntas ta ca 30–45 minuter att besvara.  

Alla uppgifter som framkommer i intervjuerna kommer att behandlas enligt forskningsetiska 

principer och den information som samlas in kommer endast att användas i mitt examensarbete. 

Alla namn kommer att avidentifieras och Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du 

kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

När studien är klar kommer den att presenteras i form av en uppsats vid Grundlärarprogrammet 

F-3 på Högskolan Dalarna i Falun. All insamlad information kommer att makuleras. Studien 

kommer sedan finnas tillgänglig i sin helhet genom universitets DiVA portal. Finns intresse kan 

examensarbetet givetvis skickas till den deltagandes mail. Meddela mig om intresse finns. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. Jag hoppas att du vill delta i denna 

studie! Tack på förhand! 

Återkom gärna till mig eller min handledare om du har frågor. 

Med vänlig hälsning, 

Jennie Johansson 

____________________________________________________________________ 

(Kontaktinformation) 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

 

Intervjuformulär 

Genom att besvara frågorna godkänner du härmed att delta i studien. Första delen av intervjun 

är mer allmänna frågor för att jag som lärarstudent ska få så god bakgrundsförståelse som 

möjligt. Andra delen är frågor riktade specifikt till hur Du som lärare använder surfplattor i 

engelskundervisningen i årskurserna F-3. Du är välkommen att svara direkt i formuläret eller i 

ett separat dokument. Längst ner på formuläret finns mina kontaktuppgifter och Du är 

välkommen att höra av dig om det uppstår några frågor eller oklarheter. Jag skulle behöva ditt 

svar senast 2017-02-20. Tack på förhand för din hjälp! 

Del 1 

1. Hur länge har du arbetat som lärare?  

2. Vilken utbildning har du?  

3. Har du utbildning/gått någon kurs i att undervisa med surfplattor?  

4. Vilken/vilka årskurser undervisar du i? 

5. Hur många surfplattor finns det tillgång till i klassrummet? 

Del 2 

6. Varför började du använda surfplattan som pedagogiskt verktyg i engelskundervisningen? 

7. Vilka applikationer används och varför använder du just dessa?  

8. Berätta om hur du som lärare använder surfplattan i din undervisning. Hur ofta använder Du 

surfplattan? 

9. Hur arbetar eleverna?  – enskilt? – tillsammans?  

10. Vilka kunskaper tror du att eleverna får med sig av att använda surfplattor?  

11. Hur tror du surfplattan som pedagogiskt verktyg påverkar elevernas lärande i engelska? 

12. Vilka är fördelarna tror du med att använda surfplattan i engelskundervisningen? – för 

lärarna? – för eleverna?  

13. Vilka nackdelar tror du finns med att använda surfplattor i engelskundervisningen?  

14. Ser du någon skillnad i elevernas användning av surfplattan mot datorn? 

15. Hur kommer du att arbeta vidare med surfplattor som pedagogiskt verktyg? 

____________________________________________________________________ 

(Kontaktinformation)  
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Bilaga 3 – Begreppsdefinitionslista 

 

Begreppsdefinitionslista 

Surfplatta 

Beroende på vilket fabrikat surfplattan har så kan den kallas för iPad, pekskärm, handdator eller 

surfplatta. En surfplatta ses som ett mellanting mellan dator och mobiltelefon och är ett mobilt 

redskap för att söka information, skriva, fotografera, spela och så vidare. Den består av en 

tryckkänslig skärm som reagerar när användaren pekar med fingrarna och gör olika rörelser.  

Applikation 

Applikation betyder tillämpning och med vardagligt tal är applikation mer känt som app. Varje 

app har sina specifika egenskaper och är ett förprogrammerat dataprogram som laddas ner och 

installeras på surfplattan. För att starta appen trycker användaren med fingret på ikonen 

(symbolen) som kom upp efter installationen och appen är sedan klart för att användas. Det 

finns appar för de flesta intressen och önskemål.    

Engelskundervisning 

Undervisning i språket engelska som andraspråk/främmande språk.  

Pedagogiskt verktyg 

Med pedagogik menas läran om utbildning, framförallt av barn. Pedagogik kan vara teoretisk 

eller praktisk vetenskap och kan belysas på många olika sätt för att beröra barn fysiskt, mentalt 

och moraliskt. 

Pedagogiska verktyg innebär således metoder för att lära barn. Det kan handla om att använda 

sig av digitala verktyg skriva, rita, leka, dramatisera med mera. Möjligheterna är oändliga och 

det finns mängder att tillgå. 

 
____________________________________________________________________ 

(Kontaktinformation) 

 


