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Abstrakt 

Mobila enheter används i dagens samhälle i allt fler områden. Ett exempel är inom 
skolan där det blivit allt vanligare att mobila enheter som till exempel surfplattor 
används i en-till-en-lösning där varje elev har sin egen enhet som de kan bära med 
sig. Detta användande har potentialen att förändra hur lärandet sker i skolan och 
hur elever lär sig. Med mobilt lärande öppnas det upp nya möjligheter till ett lärande 
som inte är begränsat till klassrummet utan som involverar ett informellt lärande 
som sker i elevens vardagliga miljö. Tidigare forskning visar att användandet av 
mobila enheter ger möjligheter till nya läraktiviteter men att det samtidigt behövs 
mer forskning kring hur de mobila enheterna faktiskt används i undervisningen.  

Den här studien undersöker hur mobila enheter används i svenska högstadieskolor 
och hur de stödjer elevers lärandemöjligheter. Genom en kvalitativ ansats har 
intervjuer med lärare genomförts för att finna svar på studiens frågeställning. 
Studien visar på vilka förutsättningar som krävs för att elevers lärandemöjligheter 
ska stödjas samt identifierar fyra områden där elevers lärandemöjligheter stöds. 
Dessa områden är: lärande i nya miljöer, kommunikation med utomstående, 
anpassning efter elevers behov och elevers initiativtagande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IV   

 

Innehåll  

1 Inledning ............................................................................................................................. 1 
1.1 Frågeställning ........................................................................................................................ 2 

2 Litteraturstudie ................................................................................................................ 3 
2.1 Digitaliserat lärande ........................................................................................................... 3 
2.2 Mobilt lärande ....................................................................................................................... 4 

2.2.1 Det mobila lärandets egenskaper ............................................................................................ 5 
2.3 Sociokulturellt lärande ...................................................................................................... 6 

2.3.1 Sociala aspekter av lärande ........................................................................................................ 8 
2.3.2 Medierade aspekter av lärande ................................................................................................ 8 
2.3.3 Situerade aspekter av lärande .................................................................................................. 9 
2.3.4 Kreativa aspekter av lärande ..................................................................................................... 9 

3 Metod ................................................................................................................................. 11 
3.1 Forskningsansats ............................................................................................................... 11 
3.2 Litteraturstudie .................................................................................................................. 11 
3.3 Urval ....................................................................................................................................... 11 
3.4 Datainsamling ..................................................................................................................... 12 

3.4.1 Intervjuguide ................................................................................................................................. 12 
3.4.2 Genomförande av intervjuer .................................................................................................. 13 

3.5 Analys av intervjuer ......................................................................................................... 14 
3.6 Metoddiskussion ............................................................................................................... 15 

4 Resultat och analys ....................................................................................................... 16 
4.1 Generellt om hur mobila enheter används .............................................................. 16 

4.1.1 Analys av förutsättningar för mobilt lärande .................................................................. 17 
4.2 Situerade aspekter av lärande...................................................................................... 18 

4.2.1 Analys av situerade aspekter av lärande ........................................................................... 19 
4.3 Sociala aspekter av lärande ........................................................................................... 20 

4.3.1 Analys av sociala aspekter av lärande ................................................................................ 21 
4.4 Medierade aspekter av lärande ................................................................................... 22 

4.4.1 Analys av medierade aspekter av lärande ........................................................................ 24 
4.5 Kreativa aspekter av lärande ........................................................................................ 26 

4.5.1 Analys av kreativa aspekter av lärande ............................................................................. 27 

5 Diskussion ....................................................................................................................... 29 
5.1 Förutsättningar för mobilt lärande ............................................................................ 29 
5.2 Lärande utanför klassrummet ...................................................................................... 30 
5.3 Nya kommunikationsmöjligheter ............................................................................... 30 
5.4 Anpassning efter elevers behov ................................................................................... 31 
5.5 Elevers motivation och initiativtagande ................................................................... 31 

6 Slutsats .............................................................................................................................. 33 
6.1 Vidare forskning ................................................................................................................ 35 

7 Bilaga 
7.1 Intervjuguide 



 1   

 

1 Inledning 

Utvecklingen av mobil teknik har lett till möjligheten att använda sig av IT i miljöer 
som tidigare inte varit möjligt. Datorn behöver inte längre vara knuten till en 
specifik plats utan kan bäras med var som helst (Kakihara, Sørensen & Wiberg, 
2002). Den ökade mobiliteten beror på ett samspel mellan ny och gammal teknik 
som har lett till helt nya livsstilar (Kakihara & Sørensen, 2001).  

Ett område där mobil IT-användning har potential är inom skolan. För den 
nuvarande generationen av elever är användandet av mobila enheter en naturlig del 
av vardagen (Lahti, Siira & Törmänen, 2012). 2015 använde 35 procent av svenska 
barn i åldrarna 12 till 13 år dagligen en surfplatta medan 89 procent av dem 
använde dagligen sig av internet i mobilen. För familjer med barn i åldrarna 12 till 
15 år hade 84 procent tillgång till både dator, smartmobil och surfplatta (Findahl, 
2015). Användandet av mobil teknik, t.ex. smartmobiler och surfplattor, kan 
innebära en grundläggande förändring av hur lärare lär ut och hur elever lär sig. Där 
traditionell undervisning har bedrivits av läraren inne i klassrummet möjliggör den 
nya tekniken att elever självständigt kan utföra arbetet i mindre grupper (Lahti et al, 
2012).  

Dagens elever föredrar att få fram och bearbeta information snabbt och på ett 
olinjärt sätt, ofta medan de gör andra saker. De har låg tolerans för föreläsningar och 
föredrar aktivt framför passivt lärande samtidigt som de använder teknik för sina 
sociala interaktioner. Lärares förmåga att hantera den nya elevgenerationens 
förväntningar på skolan är ett av de största problemen inom dagens undervisning 
(OECD, 2012). Det saknas också idag innovation vid skärningspunkten mellan teknik 
och undervisning. Elever lever i en rik digital omgivning som inte är tillräckligt 
nyttjad för att ge stöd åt lärande (Luckin et al, 2012). 

Mobil teknik öppnar upp möjligheter till ett lärande som ligger utanför skolans 
traditionella klassrumsmiljö. Lärandet kan därför integreras med elevens vardagliga 
liv vilket betyder att eleven fortsätter att lära sig saker även efter skoltid (Lahti et al, 
2012). Det traditionella klassrummet där eleven ses som en passiv mottagare av 
kunskap behöver förvandlas till ett klassrum där eleverna är aktiva och samarbetar 
genom att dela information i en rik miljö (Montrieux et al, 2015).   

Detta är något som passar väl in på det sociokulturella lärandeperspektivet. Det 
sociokulturella perspektivet kännetecknas av att lärandet ses som något som inte är 
begränsat till skolan. Istället kan lärande ske närhelst människor kommunicerar och 
interagerar med varandra. För att få förståelse för vilka problem en elev har med 
inlärning är det viktigt att studera de regler för kommunikation som finns i skolan 
och hur dessa påverkar elevens möjligheter att lära sig (Säljö, 2010). 
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Mobilt lärande möjliggör inte bara ett lärande i skolmiljön utan också en informell 
form av lärande där eleven lär sig i sin vardagliga miljö. Lärandeprocessen består 
därmed inte bara av den formella skolundervisningen utan kan utökas till en mer 
generell samhällsutbildning. Barn lär sig mest effektivt om de är i en rik och 
utmanande omgivning. Den mobila tekniken ger dem mångfaldig och relevant 
kontextuell information som låter dem göra kopplingar mellan formell kunskap och 
deras personliga livserfarenheter (Lahti et al, 2012).  

Sharples, Taylor & Vavoula (2005) skriver att den här förändringen av lärandet är 
djupgående och kan utmana den formella skolgången, där klassrummets 
självständighet och undervisningens läroplan är det som formar elevens kunskap 
och skicklighet. Men det kan också agera som en bro mellan formell och 
experimentell inlärning och det öppnar upp nya möjligheter för personlig utveckling 
och ett livslångt lärande. 

En viktig del av mobilt lärande är kontexten då den mobila enheten kan sätta 
elevens kunskaper i ett sammanhang.  Ett exempel på detta ges i ett scenario av 
Lahti et al (2012) där mobiltelefoner används i en uppgift där elever får ge sig ut i 
naturen och fotografera växter.  Eleverna får sedan frågor baserat på de växter som 
de har fotograferat. På så sätt kan eleverna koppla den kunskap som de fått från 
klassrummet med det som de själva har upplevt. 

Forskning som har genomförts inom området visar på lärare som är positiva till att 
använda mobila enheter eftersom de ger möjlighet till en större mängd 
läraktiviteter (Montrieux et al, 2015).  Detta inkluderar tillgång till appar, nya 
möjligheter för att kommunicera både inom och utanför skolan och att dela 
information. Samtidigt skriver Montrieux et al (2015) att det behövs mer forskning 
om hur mobila enheter faktiskt används i undervisningen då det mesta av den är 
baserad på intryck från lärare och elever under en relativt kort tid. Enligt Montrieux 
et al (2015) kan deras positiva åsikter vara en effekt av nyhetsvärdet av införandet 
av den nya tekniken. Den här studien avser att undersöka hur mobila enheter 
används i undervisningen på svenska grundskolor. 

1.1 Frågeställning 

Studiens frågeställning är: 

Hur kan mobila enheter användas i undervisningen för att stödja elevers 
lärandemöjligheter? 

Syftet med studien är att undersöka hur mobila enheter används i undervisningen 
på svenska grundskolor och hur de stödjer elevers lärandemöjligheter. Genom 
studien identifieras områden inom skolan där mobila enheter kan användas för att 
stödja elevers lärandemöjligheter.  
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2 Litteraturstudie 

Följande avsnitt presenterar den forskning som ligger till grund för studien. 
Litteraturstudien år uppbyggd kring tre områden: digitaliserat lärande, mobilt 
lärande och sociokulturellt lärande. 

2.1 Digitaliserat lärande 

Digitaliseringen av skolan förändrar mycket av skolans grundläggande aktiviteter 
(Kroksmark, 2013). Det finns ett behov av att förändra den traditionella 
klassrumsmiljön, där eleven ses som en passiv konsument av kunskap, till ett 
klassrum där eleven kan vara en aktiv deltagare med möjligheten att dela 
information och samarbeta i en resursrik omgivning (Montrieux et al, 2015). Den 
digitala kommunikationen gör det möjligt för var och en att snabbt hämta in 
information när som helst. De nya kommunikationssätten blir inte bara verktyg utan 
en integrerad del av livet både i skolan och privat (Kroksmark, 2013).  

För att teknik ska kunna introduceras i skolan på ett effektivt sätt finns det olika 
behov som behöver uppfyllas (Montrieux et al, 2015). Det är viktigt att inse att inget 
tekniskt hjälpmedel kan automatisera hela lärprocessen och att lärandet inte kan 
förminskas till att bara handla om teknik. IT kan inte lösa alla lärandeproblem utan 
bara ändra deras villkor (Säljö, 2010).  Det behövs en mångfald av lärstrategier, 
förberedande utbildning i hur tekniken kan användas för lärande, flera olika sätt att 
lära och att eleven och inte läraren är i kontroll av lärandet (Montrieux et al, 2015). 
Vid implementeringen av ny teknik i skolan är det viktigt att inte bara göra 
läraktiviteterna digitala utan att skapa miljöer för autentiskt lärande där den nya 
tekniken används på ett integrerat och meningsfullt sätt (Yelland, 2006). Således 
behövs det innovation för lärande och Fullan (refererad i Montrieux et al, 2015) 
redogör för tre dimensioner av innovation inom lärande: användandet av 
anpassningsbar utrustning och nya lärmetoder samt förändring av övertygelse. 

Lärarens övertygelse och tro på tekniken är viktig eftersom det är den som avgör 
hur den implementerade tekniken faktisk används i undervisningen (Niederhauser 
& Stoddart, 2001). För att innovation inom undervisningen ska vara möjlig är det 
nödvändigt att läraren tar till sig och integrerar den nya tekniken i undervisningen 
(Montrieux et al, 2015). I det avseendet finns det två sorters lärare, de som är 
konstruktivistiska och de som är behavioristiska. Lärare som är behavioristiska 
använder ett mer traditionellt lärande medan de som är konstruktivistiska 
använder ett mer elevcentrerat lärande (Niederhauser & Stoddart, 2001). Därför är 
det viktigt att förstå lärarnas övertygelser i ett tidigt skede vid introduktion av 
innovation i undervisningen (Hermans et al, 2008). 

Introduktionen av ny teknik i undervisningen kräver att lärarna tar till sig nya 
färdigheter, både tekniska och pedagogiska (Clark & Luckin, 2013). Lärare behöver 
kunskaper inte bara om användandet av tekniken utan om hur lärmetoder kan 
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omvandlas för ett bättre lärande med hjälp av den nya tekniken (Montrieux et al, 
2015). Det finns ett samband mellan hur mycket träning lärarna har fått och hur IT 
används och därför är det viktigt att lärare utvecklas professionellt så att de har en 
tilltro och kan hantera nya pedagogiska situationer (Fleischer, 2013).  Ramverket 
TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) beskriver hur en lärares 
kunskap består av tre beståndsdelar: innehåll, pedagogik och teknik. Genom att 
interagera dessa tre delar i undervisningen kan den kunskap som krävs för en 
lyckad integration av teknik i undervisningen uppstå (Koehler & Mishra, 2009).  
Många lärare använder dock tekniken endast till att presentera sitt innehåll på 
digitalt sätt utan lärandet omvandlas och förbättras (Karsenti & Fievez, 2013).  Hur 
teknik används för att omvandla undervisning kan beskrivas med en modell av 
Welliver (instructional transformation model) som består av fem steg: förtrogenhet, 
användande, integrering, omorientering och (r)evolution. Modellen visar på hur 
teknikanvändningen kan utvecklas till ett verktyg som sömlöst är interagerat i 
undervisningen och går från att förbättra lärandet till att omvandla lärandet 
(Montrieux et al, 2015).  

2.2 Mobilt lärande 

Den ständiga tillgången till mobila enheter öppnar upp möjligheter till en ny fas i 
utvecklingen av teknikstöd för lärande som kännetecknas av en kontinuitet mellan 
olika läromiljöer. Detta kallas för mobilt lärande (även sömlöst lärande) och innebär 
att eleven lär sig när helst den blir nyfiken inom ett scenario och kan enkelt och 
snabbt byta från ett scenario till ett annat (Chan et al, 2006). Det som kännetecknar 
det mobila lärandet är att det bygger på att eleven hela tiden är i rörelse och att det 
lär sig på en plats kan utvecklas eller appliceras inom en annan (Sharples et al, 
2005). Möjliga scenarier kan inkludera att eleven lär sig enskilt, i grupp eller i en 
större onlinegemenskap, med möjlig inblandning av lärare, föräldrar och 
yrkesverksamma antingen ansikte mot ansikte eller på distans, i olika miljöer så 
som klassrummet, hemmet eller utomhus. Den mobila lärmiljön kan innehålla alla 
lärscenarier som möjliggörs av en-till-en-teknik (en enhet per elev) (Chan et al, 
2006). Den mobila enheten kan i ett sådant sammanhang ses som ett gränssnitt 
mellan eleven och dess lärmiljö (Wong & Loo, 2011). Mobilt lärande har potentialen 
att utmana det formella lärandet där läroplanen och klassrummet formar elevens 
kunskap (Sharples et al, 2005), erbjuda nya möjligheter till lärande utanför skolan 
som drivs av elevens intressen och inte är begränsat av klassrummet (Chan et al, 
2006). Det kan också bli till en bro mellan det formella och informella och öppna 
upp nya möjligheter för personlig utveckling och ett livslångt lärande (Sharples et al, 
2005). 

En-till-en-teknik (1:1) innebär att varje elev har tillgång till minst en egen enhet 
(Wong & Loo, 2011). Begreppet uppstod då det ansågs att datorerna i skolan inte 
var personliga för eleverna eftersom de var tvungna att dela datorerna med 
varandra (Chan et al, 2006). Historiska jämförelser kan göras med pennan och 
senare boken. När alla elever fick råd med en penna förändrades lärandet och 
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likadant när alla fick råd att äga böcker och inte behövde dela dem med andra. 
Införandet av en enhet per elev kan ha en liknande effekt på lärandet (Chan et al, 
2006). Mobila enheter öppnar upp möjligheter för 1:1-miljöer som är ständigt 
tillgängliga för eleven (Wong & Loo, 2011). Det finns flera egenskaper hos mobil 1:1-
teknik som gör den lämplig för användning vid lärande. Detta inkluderar dess 
portabilitet som möjliggör att enheten kan förflyttas från en miljö till en annan eller 
inom en miljö, den sociala interaktiviteten som möjliggör kommunikation, 
informationsutbyte och samarbete, dess anpassningsbarhet efter användaren, dess 
uppkopplingsbarhet som möjliggör delade miljöer via gemensamt nätverk och dess 
möjlighet att kombinera digitala och fysiska världar med teknik som samlar in data 
om användaren och enheten (Chan et al, 2006). 

Lahti et al (2012) och Wong & Loo (2011) delar båda in utvecklingen av mobilt 
lärande i tre faser men på olika sätt. Enligt Lahti et al (2012) består den första fasen 
av att de mobila enheterna introduceras i en traditionell klassrumsmiljö där målet 
är att varje elev har en egen enhet. I den andra fasen rör sig eleverna utanför 
klassrumsmiljön och fokuserar på att enheterna används i olika miljöer. I den tredje 
fasen fokuseras mer på innehåll än på kontexten med målet att utöka 
lärandeprocessen och ge stöd för ett informellt och socialt lärande i elevens 
vardagliga miljö (Lahti et al, 2012). Enligt Wong & Loo (2011) består den första 
fasen av att lärandets innehåll överförs till de mobila enheterna medan den andra 
fasen fokuserar på det pedagogiska utförandet. Den tredje fasen kännetecknas av en 
1:1-miljö med kontextmedveten teknik så att elevens lärmiljö följer med den var 
den än går. Under de två första faserna förblir lärandet formellt medan under tredje 
fasen så skapas ett sömlöst lärande där det formella och informella lärandet fogas 
samman till ett mer personligt lärande (Wong & Loo, 2011).  

Mobilt lärande innebär inte bara möjligheter utan kan också innebära vissa 
utmaningar. En utmaning är att det kan vara svårt för eleven att skilja mellan de 
formella och informella läromiljöerna vilket kan leda till sämre livsbalans (Chan et 
al, 2006). Risken finns också att eleven kan förväntas vara ständigt tillgänglig för 
lärande.  Målet med mobilt lärande ska vara att ge möjligheter att lära närsomhelst 
och varsomhelst när eleven är stimulerad för det, inte att kräva lärande hela tiden 
och under alla omständigheter (Wong & Loo, 2011).  

2.2.1 Det mobila lärandets egenskaper 

De egenskaper som kännetecknar mobilt lärande kan delas upp i tre dimensioner: 
det tekniska, det pedagogiska och det som involverar eleven (Wong & Loo, 2011). 
De tekniska aspekterna av mobilt lärande är att den ständiga tillgången till Internet 
gör att eleven när som helst kan ta till sig och sprida information medan den lär sig 
och att dessa lärresurser ska vara åtkomliga oavsett var än eleven befinner sig så att 
lärmiljön inte bryts (Wong & Loo, 2011). De pedagogiska aspekterna av mobilt 
lärande är möjligheten för eleven att sömlöst kunna byta lärouppgifter medan den 
är i rörelse och möjligheten att använda flera lärmetoder (Wong & Loo, 2011). 
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Möjligheten att växla mellan olika uppgifter ger eleven möjlighet att reflektera över 
dessa övergångar och således få en djupare förståelse för det de gör (Wong & Loo, 
2011). Att kunna använda olika metoder för lärande gör att eleven kan få ett mer 
varierat lärande som kan anpassas efter elevens erfarenheter (Wong & Loo, 2011).  

De egenskaper som fokuserar på eleven inbegriper det formella och informella 
lärandet, personligt och socialt lärande, tids- och rumsaspekter, fysiska och digitala 
världar och kunskapssyntes (Wong & Loo, 2011). Skillnaden mellan formellt och 
informellt lärande ligger i att det formella lärandet ofta är begränsat till 
klassrummet medan det informella lärandet handlar om att eleven lär sig utanför 
skolan och drivs av sitt eget intresse (Chan et al, 2006). Det finns dock olika 
definitioner på vad som avses med informellt lärande. Vissa ser det som 
undervisning som bedrivs utanför skolans fysiska kontext, till exempel exkursioner 
som är planerade av lärare. Andra utgår från att endast lärande som initieras av 
eleven eller uppstår oavsiktligt kan benämnas som informellt lärande (Wong & Loo, 
2011). 

Mobilt lärande kan vara socialt i flera avseenden, till exempel vid utförande av 
uppgifter i grupp, samarbete vid skapande av arbeten, gemensamma anteckningar, 
delande av kunskap och arbete med andra elever samt diskussion med lärare (Wong 
& Loo, 2011). Samtidigt bör det finnas en balans mellan det sociala och personliga 
lärandet. Om det blir för stort fokus på det sociala lärandet kan individens behov 
glömmas bort (Wong & Loo, 2011). Det mesta av det sociala lärandet sker via den 
mobila enheten men den kan även användas som en katalysator för interaktioner 
ansikte mot ansikte(Wong & Loo, 2011). 

Med mobil teknik kan lärandet vara tillgängligt närsomhelst, varsomhelst. och 
eleven kan kunna lära sig när den är motiverad till det oavsett när och var den 
befinner sig (Wong & Loo, 2011). Ett exempel på aktivitet som kan genomföras av 
eleven när den är motiverad till det oberoende av tid och plats är att använda den 
mobila enhetens fotograferingsmöjligheter. Fotografier som tas direkt av eleven 
kallas för generativa bilder och kan eftersom de kommer från autentiska miljöer 
leda till vidare utforskning och diskussion i klassrummet (Arreguín-Anderson & 
Cantu Ruiz, 2013). 

Med mobilt lärande kan en kunskapssyntes skapas. Det innebär att eleven tar upp 
kunskap från olika håll och sedan bearbetar och reflekterar kring denna kunskap. 
Den mobila enheten används då som en lärhubb där kopplingar mellan olika sorters 
kunskap kan göras så ny kunskap kan skapas. Att kombinera befintlig kunskap på 
nya sätt leder till en högre kreativitet (Wong & Loo, 2011).  

2.3 Sociokulturellt lärande 

Enligt Säljö (2010) bör lärande ses i ett kommunikativt och sociohistoriskt 
perspektiv. Sociokulturellt lärande betonar ett elevcentrerat lärande byggt kring 
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samarbete och lägger stor vikt på hur kulturella sedvänjor, sociala relationer och 
samhället påverkar den som lär sig (Prieto et al, 2016). För att förstå hur en elev lär 
sig är det viktigt att studera vilka regler och traditioner för kommunikation som 
finns i skolan och hur elever identifierar och kan anpassa sig till dessa. Grunden till 
den sociokulturella teorin lades av den ryske psykologen Lev Semenovich Vygotskij 
som ansåg att människan föds in i en specifik kulturell och social miljö som 
bestämmer vilka möjligheter och begränsningar för utveckling som finns samtidigt 
som barnet har en egen vilja att påverka och förändra sin tillvaro (Smidt, 2010). Det 
är genom elevens interaktioner med andra människor och artefakter som den lär sig 
(Prieto et al, 2016).   

Vygotskij såg på allt lärande som socialt. I samtal, handlingar och händelser finns det 
möjligheter för människan att ta med sig något som kan komma till användning i ett 
kommande skeende (Säljö, 2010). Att lärandet är socialt innebär att kunskap 
medieras från andra mer erfarna personer, att lärandet sker i ett sammanhang som i 
grunden är socialt, att lärandet bygger på tidigare kunskaper och att det till största 
del sker med kulturella och psykologiska redskap (Smidt, 2010). Från ett 
sociokulturellt perspektiv handlar lärande om hur människan tillägnar sig resurser 
för att tänka och handla som är en del av dess kultur och omgivning. Kunskaper och 
färdigheter kommer inte rent biologiskt från hjärnan utan har med innebörd och 
mening att göra vilket är kommunikativa företeelser. Dessa kunskaper och 
färdigheter har utvecklats under historiens gång i ett samhälle där människor varit 
delaktiga genom att interagera med varandra. En grundtanke i det sociokulturella 
perspektivet är att det är genom kommunikation som kunskap och färdighet skapas 
och sprids (Säljö, 2010).  

Det sociokulturella perspektivet på lärande kan sättas i relation till den i västvärlden 
vanliga uppfattningen att lärande är en individuell process som pågår i individens 
hjärna. Tanken är att lärandet är en medveten process där kunskapen kommer 
utifrån och in och sedan lagras i hjärnan där den kan plockas fram vid behov. Denna 
uppfattning, att läraren överför information till eleven som mottar den, spelar en 
avgörande roll för hur undervisningen i skolan genomförs. Denna syn på mänsklig 
kommunikation kallas för lednings- och överföringsmetaforen och är en förenklad 
syn på människors lärande och är en del av skolans problem (Säljö, 2010). Enligt det 
sättet att se på lärande är kunskapen neutral och inte beroende av var den kommer 
ifrån till skillnad från den sociokulturella synen där kunskapen är knuten till 
argumentation och handlingar i sociala kontexter (Säljö, 2010). 

Ett nyckelord för det sociokulturella lärandet är aktivitet (Strandberg, 2006). Det är 
vad barn gör i skolan som avgör deras lärande och inte vad som lagras i deras 
huvuden. Enligt det sociokulturella lärandet finns det fyra aspekter som 
kännetecknar de aktiviteter som leder till lärande. Det är att de är sociala, 
medierade, situerade och kreativa (Strandberg, 2006).  
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2.3.1 Sociala aspekter av lärande 

Lärandeaktiviteter är sociala eftersom människans kunskaper och färdigheter 
härrör från interaktioner med andra människor. Människans inre processer, det 
som finns i hjärnan, föregås av en yttre aktivitet där människor lär tillsammans 
(Strandberg, 2006). Det finns ett släktskap mellan tänkande och kommunikation 
eftersom det är genom kommunikation som en person kan ta till sig nya sätt att 
tänka och handla. Samtidigt är detta förhållande inte helt jämställt eftersom det som 
sägs inte nödvändigtvis är det samma som det som tänks. Denna skillnad är viktig 
eftersom det vid studerande av människor ofta finns ett antagande att det som en 
person svarar i t.ex. en intervju är det samma som de tänker. I ett sociokulturellt 
perspektiv är det som en person säger, gör eller skriver kopplat till en kontext som 
påverkar hur en person uttrycker sig (Säljö, 2010). 

Det finns föreställningar att människans tänkande kan studeras utan att hänsyn tas 
till kommunikativa uttryck som tal och skrift. Detta har en effekt på till exempel 
skriftliga prov där elever utvärderas efter vad de skriver men inte vad de tänker. 
Syftet med prov är att avslöja vad en person kan men det tar inte hänsyn till hur väl 
en person kan hantera redskapen vilket inkluderar olika kommunikationsformer 
som tal och skrift. Därför är det viktigt att se på olika former av kunskapstest som 
situerade kommunikativa praktiker där hur redskapen utnyttjas är inkluderat 
(Säljö, 2010). 

2.3.2 Medierade aspekter av lärande 

Med att lärandeaktiviteter är medierade avses att olika hjälpmedel används. 
Människan interagerar inte direkt med sin omvärld utan använder artefakter, 
verktyg och tecken, som är till hjälp när människan minns, tänker, löser problem 
och utför olika arbetsuppgifter (Strandberg, 2006). På så sätt har en del av 
människans kognitiva resurser flyttats ut till olika fysiska redskap. Tänkandet finns 
inte endast i redskapet eller endast i människan utan i ett samspel mellan de båda 
och gör att människan kan lösa problem som annars inte vore möjliga. Därför är det 
viktigt att inte begränsa synen på lärande till vad som sker inuti människan (Säljö, 
2010). Mediering handlar om hur kulturella redskap används för att förändra 
tänkandet. Förenklat handlar det om hur språket används för att sprida tankar och 
idéer (även om språket bara är ett exempel på ett kulturellt redskap). Med kulturella 
redskap avses olika sätt att kommunicera. De är betydelsefulla för att de ger 
människan möjligheten att tänka på saker även om de inte finns framför den (Smidt, 
2010).  

Ett exempel på medierade verktyg är läroböcker och andra texter som används i 
undervisningen (Strandberg, 2006). Säljö (2010) skriver om hur läroboken 
tillrättalägger innehållet för en specifik läsare baserat på en föreställning om vad 
lärande innebär. Problemet med det är att den beskriver hur termer och begrepp 
förhåller sig till varandra utan att förankra det i en handlingsorienterad kontext 
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vilket gör att den argumentation och praktiska bakgrund som texten bygger på 
försvinner vilket gör det svårare för eleven att förstå dess innebörd (Säljö, 2010). 
Bilden av kunskap blir därigenom att handla om explicit skrivna utsagor som eleven 
ska inhämta som den står. Läroboken bygger på antaganden om vad som utmärker 
lärande och som skapats för en miljö där lärande är den överordnade målsättningen. 
Inriktningen ligger på att lära sig texten i sig snarare än vad den handlar. Det leder 
till en specifik form av kommunikation som kan vara svår att relatera till vardagliga 
erfarenheter. Detta blir en form av dekontextualisering av lärande som gör det svårt 
för eleven att förstå vad den läser eftersom den inte möter den typen av texter i 
andra miljöer än skolan (Säljö, 2010). 

2.3.3 Situerade aspekter av lärande 

Att lärande är situerat innebär att de handlingar som utförs vid lärandet befinner sig 
i specifika sammanhang och vad som kan göras beror på de förutsättningar och de 
villkor som den specifika situationen ger (Säljö, 2010). Det som en elev lär sig beror 
på en kombination av hur läraktiviteten är uppbyggd och den situation och den 
kultur som finns där den äger rum (Smidt, 2010). De specifika situationerna kan till 
exempel vara kulturella kontexter, rum och platser (Strandberg, 2006). De 
handlingar som utförs bör ses i relation till de kommunikativa och fysiska kontexter 
som de utspelas i (Säljö, 2010). Lärandet är inte begränsat till skolan utan många 
färdigheter skaffas i andra miljöer där det primära syftet inte är att sprida 
kunskaper (Säljö, 2011). Vid användandet av mobila enheter kan lärandet utspelas i 
flera olika kontexter som eleven kan röra sig mellan dagligen (Prieto et al, 2016).  

Ett rum för lärande bör ge eleven tillgång till interaktioner, artefakter, 
utvecklingshopp och kreativitet (Strandberg, 2006). Interaktioner med andra är 
viktigt eftersom eleven lär sig i två steg, först på en social nivå (genom att samspela 
med andra människor) och sedan på en individuell nivå inom eleven (Säljö, 2010). 
Det är därför viktigt att det finns två olika rum för eleven att verka inom, ett för 
interaktioner och ett för individuellt tankearbete, eftersom det är svårt att bearbeta 
sina tankar i rum där det förs samtal (Strandberg, 2006).  

Ett problem med dagens skola är att den har en negativ effekt på elevernas 
motivation eftersom det hänger samman med att eleven har en förståelse för det 
den lär sig och att den kan se ett sammanhang i kunskapen (Gärdenfors, 2010). 
Lärande ska inte bara gå ut på att ta upp kunskap utan att förstå kunskapen i ett 
sammanhang så att eleven kan tillämpa kunskapen på flera problem (Gärdenfors, 
2010).  

2.3.4 Kreativa aspekter av lärande 

Aktiviteter för lärande är även kreativa vilket innebär att de överskrider givna 
gränser där människan inte bara kan använda befintliga hjälpmedel utan också 
omskapa dem (Strandberg, 2006). Det innebär att lärandet inte är knutet till 
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specifika stadier eller tillstånd som är biologiskt, psykologiskt eller samhälleligt 
givna utan dessa överskrids genom utvecklingszoner där människor kan pröva och 
testa sådant de ännu inte har lärt sig (Strandberg, 2006).  

Begreppet utvecklingszon (zone of proximal development) kan definieras som 
avståndet mellan det som en person kan prestera själv utan hjälp och det som 
samme person kan prestera när den handleds eller samarbetar med personer som 
är mer kapabla (Säljö, 2010). Utvecklingszonen visar på vikten av att 
undervisningen leder eleven från den punkt där den först befinner sig till den punkt 
som den kan nå med hjälp och således uppfylla sin lärandepotential (Smidt, 2010). 
Lärande behöver därför ses som något som sker genom kommunikation och 
interaktion människor emellan och kunskap behöver ses som något som finns 
mellan människor och inte bara inom individerna (Säljö, 2011). 

När lärandet går från handling till inre process uppstår det medvetna tänkandet 
vilket innebär att eleven utvecklar en förmåga att tänka och reflektera kring det som 
den har varit med om vilket har en stor betydelse för lärandet (Smidt, 2010). Ett 
verktyg som kan användas i skolan för att få elever att mer reflektera kring sitt 
lärande är portfolion (Strandberg, 2006). Portfolio kan användas av eleven för att 
samla anteckningar och bilder som skapas under skoltiden och vad det gör är att 
eleven kan se sitt lärande och på sätt utveckla sitt eget sätt att lära och omvandla det 
den har lärt sig till något som är specifikt för eleven (Strandberg, 2006). 
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3 Metod 

Följande avsnitt beskriver tillvägagångssätt och valda metoder för studien. Avsnittet 
redogör för studiens forskningansats, litteraturstudie och urval samt hur data har 
samlats in och analyserats. Slutligen förs en diskussion kring den valda metoden. 

3.1 Forskningsansats 

Syftet med studien är att undersöka hur mobila enheter används inom svenska 
grundskolor och hur de stödjer elevernas lärandemöjligheter. Eftersom fokus ligger 
på eleverna och hur dessa påverkas av tekniken så har en kvalitativ metod använts. 
Kvalitativa metoder kännetecknas bland annat av att de försöker förstå ett fenomen 
på ett djupgående sätt och att de ser på fenomenet från de berördas perspektiv 
(Vaismoradi et al, 2013). I den här studien har lärare som arbetar på svenska 
högstadieskolor involverats. En kvalitativ metod är lämplig eftersom det ger en mer 
djupgående förståelse för vad respondenterna tycker då det ger möjligheter att 
ställa följdfrågor (Denscombe, 2009) och kan därigenom användas för att besvara 
frågeställningen och uppfylla studiens syfte. 

3.2 Litteraturstudie 

I det initiala skedet av uppsatsprocessen gjordes en litteraturstudie med syftet att 
förkovra sig inom de aktuella områdena. Den här studien har tre teoriområden: 
digitaliserat lärande som behandlar hur IT används för lärande, mobilt lärande som 
har ett större fokus på den mobila teknik som används och sociokulturellt lärande 
som är uppsatsens pedagogiska perspektiv. Sökningarna efter relevant litteratur 
gjordes via databaser för vetenskapliga publikationer, främst Association for 
Computing Machinery (ACM) och Google Scholar. Även generella sökmotorer som 
Google användes för att få fram ytterligare material. En annan källa för litteratur var 
Skolverkets webbsida som har många artiklar och forskningsrapporter om IT-
användning i skolan. Sökord som användes var sociokulturellt lärande, mobilt 
lärande och sömlöst lärande. 

3.3 Urval 

Det första urval som gjordes var om vilken typ av skolor som skulle involveras i 
studien. I litteraturen finns det stöd för att mobilt lärande bör gradvis introduceras i 
undervisningen (Wong & Loo, 2011). Detta tolkades som att det är mer lämpligt att 
undersöka skolor med äldre elever som det är mer troligt har erfarenheter från en 
stor mängd av aspekterna. Därför har studien fokuserat på högstadieskolor. För att 
finna lämpliga skolor gjordes genomsökningar av massmedier som tidningar samt 
webbsidor för att hitta högstadieskolor som använde sig av mobila enheter i 
undervisningen. Val av skolor blev en form av bekvämlighetsurval (Denscombe, 
2009) då först och främst skolor som inte var allt för geografiskt avlägsna 
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eftersöktes. När lämpliga skolor lokaliserats kontaktades deras rektorer som hjälpte 
till att finna lämpliga respondenter. Dessa kontaktades sedan via mejl och telefon. 

Det andra urvalet som gjordes var vilka respondenter som skulle involveras.  
Studiens respondenter är lärare som arbetar på skolor där mobila enheter används 
som en en-till-en-datorlösning. Valet av att involvera lärare och inte elever grundas 
på att de bäst anses kunna bidra till att besvara studiens fråga om hur mobila 
enheter kan stödja elevers lärandemöjligheter. Lärare har en större överblick och 
kan tala för en hel klass. Därför kan mer generella svar ges och inte bara individuella 
betraktelser från enskilda elever. Totalt genomfördes intervjuer med fem lärare som 
var verksamma på tre olika skolor. Samtliga intervjuer genomfördes ansikte mot 
ansikte på plats på respektive respondents skola. 

3.4 Datainsamling 

Som metod för datainsamling har intervjuer valts. Intervjuerna var 
halvstrukturerade vilket innebär att intervjuerna utgår från en uppsättning frågor 
men att det finns möjligheter till att avvika från mallen så att intervjuaren kan följa 
upp respondentens svar (Brinkmann & Kvale, 2015). På så sätt finns det en frihet att 
anpassa frågorna efter vem som är respondent. Till exempel kan frågor vara mer 
eller mindre relevanta beroende på vilket ämne respondenten är lärare i. För att få 
struktur på frågorna skapades en intervjuguide (se bilaga) som består av frågor som 
är grundade i resultatet av litteraturstudien. 

3.4.1 Intervjuguide 

Vid framtagning av studiens intervjuguide togs först forskningsfrågor som är 
baserade på litteraturstudien fram. Forskningsfrågorna är av en mer teoretisk 
karaktär och är baserade på den teori som tagits fram i litteraturstudien. De utgår 
från de fyra aspekterna av det sociokulturella lärandet (situerade, sociala, 
medierade och kreativa) där varje aspekt har en egen forskningsfråga: 
 

 I vilka kontexter används de mobila enheterna? 

 Hur används de mobila enheterna för socialt lärande där eleverna 

samarbetar? 

 Hur används de mobila enheterna för mediering, alltså för spridning av 

tankar och idéer? 

 Hur påverkar de mobila enheterna elevernas kreativitet? 

Dessa översattes sedan till intervjufrågor som använder ett mer vardagligt språk 
och som därför är lättare att föra ett samtal kring. Till exempel så kategoriserades 
frågor rörande klassrummet och miljöer för lärande under kontext medan frågor 
som behandlade kommunikation och samarbete kategoriserades under det sociala.  
Även ett par inledande frågor togs fram som inte är direkt knutna till den 
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sociokulturella lärandeteorin utan där respondenten får svara på mer generella 
frågor om deras arbete och hur mobila enheter används i skolan. Intervjuguiden är 
utformad så att varje del har börjat med en allmän fråga om hur respondenten ser 
på lärande som sedan har följts upp med frågor om hur de mobile enheterna 
används och hur de kan stödja elevernas möjligheter för lärande. Merparten av 
frågorna är utformade så att respondenten får svara både på hur det ser ut i dag och 
hur de vill att det ska se ut.  

3.4.2 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna inleddes med att respondenterna blev informerade om vad syftet med 
undersökningen är och tillvägagångssättet för intervjun förklarades. Innan intervjun 
börjar gavs respondenten möjligheten att ställa frågor om någonting var oklart 
kring studiens uppbyggnad. Information om de etiska riktlinjer som studien följer 
kommunicerades ut till respondenten i mejl- och telefonkonversationerna inför 
intervjuerna men också i ett inledande skede av intervjuerna. 

De etiska riktlinjerna är baserade på Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 
principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa består av fyra 
huvudkrav för individskydd enligt följande: 

 Informationskravet: Respondenterna blir informerade om syftet med 

uppsatsen, att det är frivilligt att medverka och att de själva bestämmer om 

de vill svara på en fråga.  

 Samtyckeskravet: Respondenterna har rätt att själva bestämma om de vill 

medverka i undersökningen och i vilken utsträckning. Respondenterna har 

rätt att avbryta intervjun och sin medverkan i undersökningen och 

bestämmer själva vad de vill svara på. 

 Konfidentialitetskravet: All data från intervjuerna är konfidentiell och 

hanteras så att ingen utomstående kan komma åt den. Namn på 

respondenterna samt personer som nämnts under intervjuerna har därför 

anonymiserats så att de inte kan identifieras av utomstående. 

 Nyttjandekravet: Den data som samlats in under intervjuerna får endast 

användas för uppsatsens ändamål.   

Respondenternas bakgrund och läroämne skiljer sig åt. Nedan följer en 
sammanfattning av de respondenter som deltog i datainsamlingen och hur lång tid 
varje intervju tog. 

 R1, Skola A, svenska, engelska och SO-lärare, särskild undervisning, ca 75 min 

 R2, Skola A, svenska och engelsklärare, ca 60 min 

 R3, Skola B, grundsärskolelärare, ca 45 min 

 R4, Skola C, svenska, SO, NO och hemkunskapslärare, ca 45 min 

 R5, Skola C, svenska och SO-lärare, ca 35 min 
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3.5 Analys av intervjuer 

Analys av kvalitativ data består av fem steg; förberedelse av data, förtrogenhet av 
data, tolkning av data, verifiering av data och presentation av data (Denscombe, 
2009). Den metod för analys som har använts för att utifrån insamlad empiri kunna 
ge ett svar på studiens frågesällning är en innehållsanalys. Innehållsanalys bygger 
på kodning och kategorisering och används för att bearbeta stora mängder text så 
att mönster kan identifieras (Vaismoradi et al, 2013).  

Det första steget i analysarbetet är att förbereda data och därför gjordes en 
transkribering av de ljudinspelningar som gjordes under intervjuerna. Syftet med 
transkriberingen var att få ned allt som sades i textform så att datan enklare kunde 
bearbetas. Efter att alla transkriberingar hade genomförts lästes intervjuerna 
igenom för ge en bättre minnesbild av respondenternas svar och således även en 
högre förtrogenhet med datan. I nästa skede koncentrerades texten så att bara de 
viktigaste meningarna och textstyckena blev kvar medan irrelevant text sorterades 
bort. På så sätt blev texten enklare att bearbeta då upprepningar och sådant som 
inte svarade på studiens frågeställning togs bort. 

Datan analyserades sedan genom att den sorterades in efter de fyra aspekter av 
sociokulturellt lärande (situation, socialt, mediering och kreativitet) som tidigare 
använts i litteraturstudien samt i intervjuguiden (se 3.4.1). Att de fyra aspekterna av 
sociokulturellt lärande redan användes i intervjuguiden var något som underlättade 
analysarbetet då det blev lättare att koppla respondenternas svar med litteraturen. 
Genom analysen kunde nyckelord som beskrev specifika användningsområden i 
undervisningen identifieras. De nyckelord som identifierades ger svar på hur mobila 
enheter används i undervisningen och hur elevernas möjligheter för lärande stöds 
av dem. Ett exempel på ett sådant nyckelord är anpassning av läromedel vilket 
sorterades in under kategorin medierade aspekter av lärande.  

Efter att nyckelord hade identifierats i samtliga intervjuer gjordes en kategorisering 
där nyckelorden sorterades in. Till exempel så innehåller kategorin anpassning efter 
elevers behov nyckelorden anpassning av prov och redovisningar samt anpassning av 
läromedel. Förutom de kategorier som är baserade på de fyra sociokulturella 
aspekter identifierades även kategorin förutsättningar för mobilt lärande. När 
kategoriseringen var genomförd diskuterades varje kategori i förhållande till 
litteraturen vilket mynnade ut i en slutsats som svarade på studiens frågeställning: 
Hur kan mobila enheter användas i undervisningen för att stödja elevers 
lärandemöjligheter? Varje kategori som tagits fram i analysen blir således ett 
exempel på hur mobila enheter kan användas för att stödja lärandemöjligheterna 
hos eleverna. 



 15   

 

3.6 Metoddiskussion 

Vid utförande av intervjuer är det viktigt att tänka kring vilken roll intervjuaren 
intar eftersom den kan påverka intervjuns kontext vilket i sin tur kan påverka hur 
den intervjuade förhåller sig till frågorna (Brinkmann & Kvale, 2015). Det gör också 
att de svar som kan utkomma från intervjun påverkas (Denscombe, 2009). Därför 
har det varit viktigt att inför intervjuerna göra en grundlig planering av 
intervjusituationen och utforma frågorna så att de är tydliga och lätta för 
respondenten att relatera sig till samtidigt som de är relevanta för studiens 
frågeställning, Samtidigt var det viktigt att tydligt informera respondenterna om vad 
intervjun går ut på för att minimera risken att förutfattade meningar styr svaren. 
För att respondenterna skulle känna sig trygga i intervjusituation var det också 
viktigt att informera om de etiska riktlinjer som studien följer.  

För att finna respondenter till studien kontaktades rektorer på närbelägna 
högstadieskolor som i sin tur gav förslag på lärare som skulle kunna delta is studien. 
Det kan således finnas en risk att studiens resultat påverkas av detta då urvalet av 
respondenter inte är helt slumpmässigt. Möjliga risker med detta är dels att 
rektorerna rekommenderar lärare med åsikter liknade deras egna och dels att 
respondenterna svarar med rektorernas åsikter i åtanke. För att undvika det var det 
viktigt att vara lyhörd under intervjun och ställa följdfrågor när något kändes 
osäkert.  

När intervjuerna utfördes hade de berörda skolorna använt mobila enheter i 
undervisningen under en relativt kort tid. I vissa fall hade det inte gått mer än ett år 
sedan de mobila enheterna introducerades. Det betyder att de svar som 
respondenterna ger bygger på hur elevernas lärandemöjligheter har påverkats 
under tiden närmast efter introduktionen medan de inte säger så mycket om hur 
elevernas lärmöjligheter påverkas under lång sikt. Samtidigt gör det att 
respondenterna har goda minnesbilder av hur själva introduktionen genomfördes 
vilket har gjort att studien bättre kan svara på vilka förutsättningar som krävs när 
mobila enheter introduceras i undervisningen.   

Att validera att datan är korrekt och lämplig för studien kan vara svårt när intervjun 
bygger på frågor om respondentens uppfattningar och erfarenheter (Denscombe, 
2009). Därför var det viktigt att vara noggrann i dokumenteringen av intervjuerna. 
Samtliga intervjuer spelades in för att ingen data skulle missas och samtidigt gjordes 
anteckningar för att ge en mer fullständig bild av vad respondenterna uttryckte. För 
att studien ska vara tillförlitlig krävs det att den metod som använts är tydligt 
redogjord för (Denscombe, 2009). Genom att utförligt redogöra för hur intervjuerna 
har genomförts och hur den insamlade datan har analyserats blir studien mer 
tillförlitlig och kan användas som grund för fler studien inom ämnesområdet. 
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4 Resultat och analys 

Följande avsnitt presenterar resultatet av datainsamlingen. Resultatet följer den 
struktur som används i intervjuguiden (se 3.4.1) och inleds av generella svar kring 
hur mobila enheter används samt svar kring frågor om aspekter av det 
sociokulturella lärandet. Resultatet följs av en analys där respondenternas utsagor 
sätts i relation till litteraturen. 

4.1 Generellt om hur mobila enheter används 

De flesta av respondenterna var positivt inställda till användningen av mobila 
enheter. R1 kände sig dock kluven till IT i undervisningen och tyckte att det var 
viktigt att det användes där det verkligen gjorde skillnad och inte bara som en 
ersättning för papper och penna. Liknande resonemang förs av andra respondenter, 
t.ex. R4 som säger att det inte bara ska vara som en ny skrivmaskin utan ett annat 
sätt att lära. R5 anser att mobila enheter har tagit lärandet djupare och att speciellt 
de med behov av särkilt stöd får nya möjligheter att uttrycka sig. Samtidigt berättar 
respondenten om vad denne sett på andra skolor där iPads har köpts in utan en 
tanke på hur de ska användas och utan resurser för inköp av appar eller 
fortbildning. Respondenten anser att det krävs ett nytänk. 

Respondenterna ger många exempel på vad mobila enheter kan användas till i 
undervisningen. R1 nämner redovisningar, övningsmekanismer, strukturering med 
tankekartor men att det är situationen och individen som avgör vad som är lämpligt. 
Flera av respondenterna tar upp de mobila enheternas möjligheter till att spela in 
film och ljud. Ett exempel ges av R2 som ofta ger elever i läxa att göra inspelningar 
där de berättar om t.ex. sina fritidsaktiviteter. Respondenterna ger också exempel 
på applikationer som används. Dessa inkluderar Pages, Keynote, Book Creator, 
iBooks och iMovie.  

Ett problem som tas upp av de flesta respondenter är att det behövs mer tid till 
fortbildning, att sätta sig in i olika applikationer och hur undervisningen behöver 
utvecklas. R1 anser att användningen bromsas av detta: 

”Det är väldigt svårt att implementera undervisning med hjälp av IT över en 
natt, det är något som måste mogna fram och man behöver tid att testa sig fram. 
Så på sikt vill jag använda det mer men jag behöver tiden till att veta var det gör 
skillnad.” 

R1 säger samtidigt att det är viktigt att skolledningen ställer högre och tydligare 
krav på lärare om hur IT ska användas i undervisningen. Det är för mycket om vad 
som ska och inte tillräckligt med hur. Även eleverna behöver mer utbildning. Enligt 
R2 finns det en syn att eleverna kan lösa allting själva något som respondenten inte 
håller med om. 
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Enligt R5 kan det vid införandet även vara ett problem att en del lärare är rädda för 
den nya tekniken och därför inte använder den fullt ut. Därför anser respondenten 
att lärarna behöver bli bättre på att ge varandra tips på hur den ska användas samt 
våga involvera eleverna då de ”ofta är mycket vassare än vi är”.  

På frågan om vad de vill uppnå med de mobila enheterna svarar flera att de vill öka 
måluppfyllelsen men även att ge en djupare kunskap samt att kunna motivera elever 
till att bli mer nyfikna medan R3 svarade att eleverna skulle bli mer självständiga 
och aktiva. En del har även svarat om digital kompetens och vikten av att skolan 
måste hänga med och inte vara en avskild ö utan IT. R1 exemplifierar med att prata 
om beteende på nätet och att det är nödvändigt att eleverna lär sig mer om etik och 
moral då de har sett sådana brister hos elever på skolan. 

4.1.1 Analys av förutsättningar för mobilt lärande 

När ny teknik introduceras i skolan finns olika behov som behöver uppfyllas 
(Montrieux et al, 2015). Det är viktigt att inte bara göra gamla läraktiviteter digitala 
utan att lärandet utformas så att tekniken används på ett integrerat och 
meningsfullt sätt (Yelland, 2006). Ett vanligt problem är att lärare endast använder 
tekniken för att presentera sitt innehåll digitalt utan att lärandet förbättras 
(Karsenti & Fievez, 2013). Flera respondenter är inne på att det är viktigt att det 
finns en bakomliggande tanke när surfplattor införs på skolorna och att nytänk 
krävs. Respondenterna säger att de ska användas där de verkligen gör skillnad och 
inte bara som en ersättning av papper och penna eller som en ny skrivmaskin. Det 
är därför viktigt att det inte blir som en respondent berättar att surfplattor köps in 
utan en plan för dess användning och där lärarna sedan inte får någon utbildning i 
hur tekniken kan användas. Som Fullan (Montrieux et al, 2015) skriver behövs det 
ett innovativt lärande när ny teknik introduceras.  En faktor som av Fullan redogörs 
som nödvändig för innovation är lärarnas tro och övertygelser gällande 
innovationen. Det är viktigt eftersom det är de som avgör hur den nya tekniken 
faktiskt används i undervisningen (Niederhauser & Stoddart, 2001). I studiens 
resultat finns det exempel på hur lärarens övertygelse kan vara ett hinder för 
surfplattornas användning i skolan. En respondent svarar att lärare kan vara rädda 
för att använda ny teknik och därför inte använder den fullt ut. Det här är ett 
exempel på det Hermans et al (2008) skriver om att det är viktigt att från ett tidigt 
skede förstå vad lärare tycker om den nya tekniken.  

Vid introduktionen av ny teknik är det även viktigt att lärare får möjligheter att 
fortbilda sig så att de kan ta till sig nya tekniska och pedagogiska färdigheter (Clark 
& Luckin, 2013). För att implementeringen ska leda till framgång är det viktigt att 
lärarna utvecklas professionellt och har tilltro till sin förmåga att hantera nya 
pedagogiska situationer och det finns ett samband mellan hur IT används i skolan 
och hur mycket träning lärarna har fått (Fleischer, 2013). Vikten av fortbildning är 
också något som tas upp av respondenter i studien som säger att de behöver tid till 
att sätta sig in i hur undervisningen kan utvecklas och vilka applikationer som kan 
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användas. De kunskaper som en lärare besitter kan delas in i tre delar (innehåll, 
pedagogik och teknik) och för att introduktionen av mobila enheter i skolan ska bli 
lyckad krävs samtliga tre delarna (Koehler & Mishra, 2009). Det räcker inte bara att 
kunna använda tekniken utan även att applicera den på ett pedagogiskt lämpligt 
sätt. Därför är det viktigt som respondenterna säger att de mobila enheterna ska 
användas så att de gör skillnad och leda fram till ett nytt sätt att lära. Tekniken bör 
användas för att inte bara förbättra lärandet utan omvandla det så att de mobila 
enheterna blir en interagera del av undervisningen (Montrieux et al, 2015). Behovet 
av att omvandla lärandet kan sättas i relation till det som Lahti et al (2012) och 
Wong & Loo (2011) skriver om att utvecklingen av mobilt lärande kan delas in i tre 
faser. I den första fasen blir det inga större förändringar i lärandet medan i de 
följande faserna förändras lärandet till att bli mer informellt och anpassat till de 
mobila enheternas möjligheter. Första fasen liknar det som respondenterna 
beskriver, att de mobila enheterna bara ersätter befintliga verktyg medan de senare 
faserna kan sättas i relation till det lärande som uppstår när det finns en pedagogisk 
tanke bakom.  

4.2 Situerade aspekter av lärande 

De flesta respondenter berättar om hur de mobila enheterna möjliggör ett lärande i 
andra miljöer än den traditionella klassrumsmiljön. Vanligt förekomna alternativa 
miljöer är utomhus och andra platser på skolan så som korridorer och grupprum. 
Ofta är det den mobila enhetens fotografering och inspelningsmöjligheter som 
används. R1 ger exempel på hur den mobila enheten kan användas som ett verktyg 
för att dokumentera saker: 

”När en åk 6-elev kommer in, en av de första uppgifterna jag brukar göra är att 
man ska göra en liten presentation om sig själv och sin familj och sin skola och 
då går man på en promenad kanske och fotar skolan” 

Även R2 och R3 berättar om hur elever t.ex. kan åka in till stan och spela in filmer 
med hjälp av den mobila enheten. R3 säger att det tidigare varit lärarna som haft 
kamera med sig när de varit ute men att det är bättra att eleverna själva kan 
bestämma vad de vill fotografera då de då kan hitta saker som lärarna inte tänkt på 
som viktigt. R4 låter också elever gå ut och fotografera men säger samtidigt att det 
är viktigt att de även behöver vara i klassrummet för att känna att de ska jobba och 
påpekar dessutom att enhetens ljuskänslighet kan vara ett problem. 

Ett annan situerad aspekt är att det går att lyfta undervisningen ut från 
klassrummet. R1 och R2 berättar om hur diskussionsuppgifter i grupp blir lättare 
att genomföra eftersom läraren inte behöver närvara. R1: 

”Tidigare fick jag som lärare springa mellan grupperna. Nu kan jag be en elev 
att sätta sin iPad i mitten och sen filma eller ta upp ljudet på den här 
konversationen vilket innebär att de kan diskutera när läraren inte är där, i ett 
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annat rum och det kan komma fram saker som jag inte hört om jag stått på plats 
med eleverna”  

R2 säger också att det är en fördel eftersom grupperna inte stör varandra. Det kan 
dock finnas problem med att elever är utspridda enligt R4 som påpekar att somliga 
elever behöver sitta nära läraren för att få det stöd som krävs och tycker inte att de 
mobila enheterna gör någon skillnad i det avseendet. 

R3 tycker att en fördel med mobila enheter jämfört med stationära datorer är att det 
är smidigt att de kan flyttas omkring. Tidigare har eleven fått flytta på sig något som 
stört omgivningen samtidigt som det blir en omställning för eleven. Då blir det 
lättare om enheten kan plockas fram när den behövs.   

Flippade klassrum är ett annat exempel på skolarbete i andra miljöer än 
klassrummet och används av R2 och R5. R5 säger att eftersom alla elever nu har 
tillgång till en skärm hemma så går det att lägga upp uppgifter digitalt som de kan 
göra hemma och att det även går att skicka ut eleverna till andra platser t.ex. att åka 
till tingsrätten och intervjua en åklagare eller en advokat. Fördelen enligt 
respondenten är att det blir lättare att dokumentera och få en verklighetsförankring 
när den mobila enheten används. 

En annan form av miljö som togs upp av R1 och R2 är virtuella miljöer, där eleverna 
har möjlighet att ta kontakt med personer utanför skolan. Eftersom detta innehåller 
både situerade och sociala aspekter av lärande så finns dessa beskrivna i nästa 
kapitel. 

4.2.1 Analys av situerade aspekter av lärande 

En central aspekt av mobilt lärande är att det öppnar upp möjligheter för lärande i 
nya miljöer utöver det traditionella klassrummet (Lahti et al, 2012).  Detta beror på 
att den mobila enhetens portabilitet gör att eleven kan förflytta sig mellan olika 
miljöer (Chan et al, 2006) samtidigt som den har ständig tillgång till Internet oavsett 
var den befinner sig (Wong & Loo, 2011). I studiens resultat finns flera exempel på 
hur användandet av mobila enheter öppnar upp nya miljöer där lärande kan ske, till 
exempel utomhus eller korridorer och grupprum. Den mobila enheten kan till 
exempel användas som ett verktyg för att dokumentera saker genom att använda 
dess kamera och inspelningsfunktioner. Just portabilitet hos den mobila enheten är 
en fördel som lyfts fram av respondenterna då det går att lyfta undervisningen ut ur 
klassrummet.  

När nya miljöer för lärande öppnas utökas möjligheterna för ett informellt lärande. 
Där det formellt lärande till stor del är knutet till klassrummet går det informella 
lärandet ut på att eleven lär sig i miljöer utanför skolan och drivs av elevens egna 
intressen (Chan et al, 2006). Studiens resultat visar exempel på hur mobila enheter 
kan leda till ett informellt lärande för eleven. Eftersom varje elev har med sig en 
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egen mobil enhet kan de i exemplet ovan själva välja vad de vill fotografera. De drivs 
således av deras egna intressen och kan hitta saker som läraren inte sett som viktigt. 
Fotografier som tas direkt av eleven kallas för generativa bilder och kan eftersom de 
kommer från autentiska miljöer leda till vidare utforskning och diskussion i 
klassrummet (Arreguín-Anderson & Cantu Ruiz, 2013). Det här blir således en 
möjlighet för lärare att koppla det eleven själv är intresserad av till det som den 
formella undervisningen består av. Enligt Sharples et al (2005) kan det mobila 
lärandet agera som en bro mellan det formella och informella lärandet.  

Genom att lyfta undervisningen ut från klassrummet blir det lättare att utföra 
gruppdiskussioner utan att läraren är närvarande. Istället kan den mobila enheten 
användas för att spela in konversationen. Fördelarna med detta enligt 
respondenterna är att läraren inte behöver springa mellan grupperna och att 
eleverna får det lättare att uttrycka sig när läraren inte är närvarande. Surfplattans 
mobilitet leder således till nya möjligheter för samarbete. Från ett sociokulturellt 
perspektiv är det positivt eftersom lärande sker genom kommunikation och att 
människor interagerar med varandra (Säljö, 2010). Denna aktivitet blir således mer 
social genom att den medierande artefakten (den mobila enheten) ger möjligheter 
till en annan form av situerat lärande, nämligen att eleverna inte är tvungna att vara 
i samma rum som läraren. En respondent berättade att det kunde komma fram 
saker som inte kommit fram om lärare stått jämte. Detta kan relateras till vad 
Strandberg (2006) skriver om vikten av två olika rum: ett där interaktioner 
(grupparbete, samtal, diskussioner) kan äga rum och ett där elevens individuella 
tankearbete är möjligt. Just att eleverna inte stör varandra är en fördel som tas upp 
av respondenter, samtidigt som de uttryckte att det för somliga elever är viktigt att 
vara nära läraren.  

Sammanfattningsvis har följande nyckelord identifierats i analysen av situerade 
aspekter: lärande i miljöer utanför klassrummet och gruppdiskussioner.  

4.3 Sociala aspekter av lärande 

Samarbete är en viktig aspekt av lärande enligt samtliga respondenter eftersom 
eleverna lär sig av varandra och kan diskutera problem och få olika infallsvinklar. 
Mobila enheter kan ha en positiv inverkan på lärandet eftersom det gör det lättare 
att dela med sig och att det är enklare att ta del av varandras arbete.  

Det kan även finnas en negativ påverkan i form av att spelande kan ha en isolerande 
effekt på elever och att de därför umgicks mindre. På skola A har eleverna förbjudits 
att ha spel installerade och enligt R1 har den sociala kontakten mellan elever ökat 
sedan dess. En annan negativ aspekt kan enligt R2 komma från sociala medier och 
meddelandefunktioner om eleverna inte kan hantera att stänga ner det när de är i 
skolan. Även R2 ser ett problem i att elever kan skicka meddelanden och 
kommunicera om annat än skolarbete. R2 tycker dock samtidigt att den här typen av 
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kommunikation leder till en mer naturlig diskussion och att elever på så sätt blir 
bättre på att hantera det digitala verktyget. 

Mobila enheter ger också nya kommunikationsmöjligheter. R1 och R2 använder 
webbsidan Today’s Meet där digitala mötesplatser kan skapas. Det kan gå till så att 
eleverna sitter i klassrummet och får ett tema som de ska diskutera och allt 
eftersom de skickar in sina meddelanden hamnar de på storbildskärmen.  

En annan form av kommunikation är virtuella miljöer där elever får möjligheten att 
kommunicera med personer utanför skolan. Genom att använda Skype går det att 
ringa upp klasser i andra länder och enligt R1 är det något som möjliggörs med de 
mobila enheterna. 

”Jämför med att sitta och läsa i en textbok om kriget i Syrien och skypa med en 
tjej eller kille som faktiskt befinner sig på plats. Det går inte jämföra den 
upplevelsen och hur mycket mer lär man sig inte av att prata med en verklig 
människa och sådan form av kommunikation skulle jag vilja använda mig mer 
av” 

Enligt R2 är det viktigt att få in omvärlden i undervisningen så att eleverna känner 
att det är på riktigt och ger exempel på hur kommunikation med utländska skolor 
kan användas:  

”Direkt efter att vi ringt upp en skolklass så säger en: när kan vi ringa nästa, de 
förstår inte att det är bara att ringa ett nummer utan man ska kolla innan. Det 
är ju därför jag vill utveckla det för då ser de att det blir på riktigt och de vill 
kunna uttala orden rätt, de vill kunna säga saker på ett korrekt sätt, de vill visa 
att de kan. Det är viktigt för dem.” 

4.3.1 Analys av sociala aspekter av lärande 

I studiens resultat ger respondenterna uttryck för att mobila enheter kan bidra till 
nya lärandemöjligheter för eleverna då det blir lättare att dela med sig av sin 
kunskap och ta del av andra elevers arbete. Studiens resultat visar på möjligheten 
att kommunicera med utomstående genom verktyg som Skype. Respondenterna ger 
exempel på hur det går att ringa upp klasser i andra länder. Detta är ett exempel på 
hur mobil teknik möjliggör en social interaktivitet som leder till kommunikation, 
informationsbyte och samarbete (Chan et al, 2006). Enligt det sociokulturella 
lärandet är allt lärande socialt eftersom kunskap medieras från en mer erfaren 
person till en mindre erfaren person (Smidt, 2010). Kunskaper och färdigheter 
skapas genom kommunikation (Säljö, 2010). 

En fördel som uppges med denna kommunikation är att det blir annan 
verklighetsförankring när eleverna får prata med en människa som har upplevt 
saker och inte bara läsa om samma sak i en bok. Detta kan enligt respondenterna ha 
en motiverande effekt då det får dem att vilja visa vad de kan. Detta kan relateras till 
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begreppet utvecklingszon. Inom utvecklingszonen lär sig en elev genom att 
interagera med andra personer som är mer kompetenta (Säljö, 2010). Skype ger en 
möjlighet för elever att komma i kontakt med dessa mer kompetenta personer, som 
t.ex. att i språkundervisningen prata med någon som kan språket flytande. Lärandet 
hamnar således i en social kontext där eleven lär genom att interagera med 
personer som kan mer vilket stämmer överens med hur lärandet bör se ut från ett 
sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2010). Skype är det medierande verktyg som 
möjliggör det här lärandet.  

Den här typen av kommunikation kan sättas i relation till den kritik som riktas mot 
den traditionella syn på lärande som kallas lednings- och överföringsmetaforen. 
Enligt Säljö (2010) bygger den synen på lärande att kunskapen är neutral och inte 
beroende av hur den förmedlas. Enligt sociokulturellt lärande är kunskap knutet till 
handlingar inom sociala kontexter och den här användningen av Skype för 
kommunikation med utomstående är ett exempel på detta då respondenterna 
uppger att eleverna finner det mer motiverande att lära sig genom att kommunicera 
med personer som har en mer verklig relation till kunskapen till skillnad från det 
som förmedlas i en bok. Ett problem med läroböcker är just att de inte är förankrade 
i en handlingorienterad kontext (Säljö, 2010). 

Samtidigt som det finns exempel på att mobila enheter främjar elevers 
kommunikations och samarbetsmöjligheter ger studiens resultat även exempel på 
att det kan ha negativa effekter. För vissa elever kan de möjligheter som sociala 
medier och meddelandefunktioner ha en isolerande effekt där de umgås mindre med 
andra elever. Eleverna använder helt enkelt de här funktionerna till annat än 
skolarbete. En del respondenter ser dock att den typen av kommunikation leder till 
en mer naturlig diskussion och att de blir bättre på att hantera de digitala verktygen. 
Detta kan sättas i relation med de svårigheter som Chan et al (2006) beskriver. När 
eleven hela tiden har tillgång till den mobila enheten kan det vara svårt att skilja 
mellan de formella och informella läromiljöerna.  

Sammanfattningsvis har följande nyckelord identifierats i analysen av sociala 
aspekter: kommunikation med utomstående och isolerande effekter. 

4.4 Medierade aspekter av lärande 

Samtliga respondenter säger att de fortfarande använder traditionella läromedel i 
undervisningen även om det komplimenteras med digitala läromedel. En del kritik 
finns dock mot traditionella läromedel. R1 tycker att läroboken kontrollerar och styr 
upp för mycket och att det lätt kan leda till slentrian medan R5 tror att den 
traditionella läroboken är på väg att ha gjort sitt. 

Bland de digitala läromedel som nämns finns filmer, dokumentärer, interaktiva 
webbsidor och spel för träning. Flera respondenter nämner också att mobila 
enheter ökar möjligheten att använda inlästa ljudböcker av traditionella läroböcker. 
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R4 tar upp det som ett exempel på att elever kan arbeta efter sina egna 
förutsättningar: 

”Kommunen har ett avtal så alla läroböcker läses in och alla elever har ett 
konto där så du behöver inte ha specifika lär och skrivsvårigheter eller dyslexi 
eller något annat utan alla elever i klassen har ett konto och det gör ju att alla 
kan ladda ner boken och lyssna. Det leder ju också till att man inte blir utpekad 
som sån som måste lyssna utan jag har någon elev som inte har några läs- och 
skrivsvårigheter men han älskar att lyssna. Tidigare har man varit tvungen att 
ha det utskrivit att man får ha daisyspelare som det hette förut. Nu idag har ju 
alla och det tycker jag är jättestort, att alla kan arbeta likadant, utifrån sina 
egna förutsättningar och det tycker jag är en fördel” 

Samtliga respondenter säger att de skapar egna läromedel som används i 
undervisningen. R1 säger sig skapa egna iBooks medan R4 skapar egna interaktiva 
böcker eftersom en hel bok inte behövs. R5 säger att i och med mobila enheter går 
det att utgå från nätet men säger att det också då blir viktigt att kontrollera 
innehållet. R2 säger dock att det för en del elever är det skönt att ha en lärobok 
eftersom ”Man vet precis vad man ska göra och vad som förväntas, vilken sida jag 
ska vara på och så”. 

R1 tycker att det behövs mer anpassade läromedel: 

”Något som jag saknar är ännu mer anpassade läromedel som inte bara är 
enklare och därför inte kan leda till de högre betygskriterierna utan läromedel 
som är antingen formulerade eller strukturerade på ett annat sätt för att möta 
en elev med asperger eller autism t.ex. som tänker i andra strukturer än vad vi är 
vana vid. Så det saknar jag. Det händer ju att jag, det händer väldigt ofta att jag 
utgår från ett traditionellt läromedel och anpassar innehållet i det för att möta 
en sådan elevs individuella sätt att förhålla sig och tänka.” 

När det gäller verktyg så uppger respondenterna att traditionella verktyg 
fortfarande används och att det är viktigt att finna en mix mellan digitala och 
traditionella verktyg. R1 tycker att det finns förmågor som digitala verktyg inte kan 
nå: 

”Det finns ju vissa förmågor som digitala verktyg kan träna som de traditionella 
inte når. Lik väl finns det kompetenser och förmågor som de traditionella kan 
träna som du inte kanske uppnår, i alla fall inte lika lätt, med digitala verktyg. Så 
använder man rätt balans mellan de två till rätt elev så komplimenterar de 
varan väldigt väl. Försöker man ersätta allt det traditionella med iPad då är 
man på villospår enligt mig.” 

R1 säger sig också att det underlättar för elever att få uppgifter utdelade i 
pappersformat eftersom det underlättar att ha en sak på skärmen och den andra vid 
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sidan om och på så sätt ha tillgång till båda samtidigt. Enligt R2 finns det även elever 
som föredrar att få texter utskrivna då de tycker att det blir jobbigt att läsa på 
skärmen. 

Flera respondenter tycker också att det är viktigt att skrivandet för hands inte går 
förlorat. R1: 

”Om det bara används som ersättning för papper och penna, visst det kanske 
underlättar att det går fortare när man ska skriva på iPad men samtidigt så 
förlorar man vissa grejer, fördelar med att skriva för hand och renskriva för 
hand. Det händer ju någonting kognitivt när man skriver med penna i handen” 

Svar på om när de mobila enheterna får användas skiljer sig mellan respondenterna. 
R4 säger att det är tillåtna överallt medan övriga nämner tillfällen där det finns 
regler mot det. R2 använder t.ex. en skrivbok till vissa uppgifter där elever får skriva 
utan hjälp av rättstavningsprogram och liknande men är tudelad och tycker att 
rättstavningsprogram kan vara bra eftersom det är så eleverna kommer ha det i 
framtiden. R1 säger att det i språkundervisningen är lätt att komma åt Googles 
översättningsverktyg och att elever då ibland skriver in hela meningar och att en del 
svagare elever inte kan skilja på rätt och fel. 

Prov tas också upp som exempel när det finns restriktioner på användningen. R4 
säger att de får använda enheterna men med wi-fi avslaget. R1 berättar om elever 
som genomför prov på den mobila enheten för att de p.g.a. sin problematik inte rent 
fysiskt klarar av att använda penna eller att det kräver en så stor prestation att de 
inte kan visa upp sina kunskaper fullt ut. R5 tycker att proven är på väg att ta slut 
och berättar: 

”Vi har övergått väldigt mycket till muntliga diskussioner, att man bryter 
schemat för eleven, man tar hit 3-4 stycken och så får de sitta och prata i en 
timme och då kan det mycket väl vara så att de får ha med sig det som de har 
skrivit på sina iPads kring det här arbetsområdet och så sitter vi och diskuterar 
det de har med sig.” 

4.4.1 Analys av medierade aspekter av lärande 

Studiens resultat visar på att det finns möjligheter att anpassa lärandet efter elevers 
olika förutsättningar. Anpassning efter användaren är en av de egenskaper med 
mobila enheter som gör de lämpliga för lärande (Chen et al, 2006). Studiens resultat 
visar också på att mobila enheter i undervisningen gör det möjligt för elever med 
särskilda behov att uttrycka sig på nya sätt. Med mobila enheter får elever nya 
möjligheter till att uttrycka sig och visa vad de kan. En respondent berättar t.ex. om 
hur en del elever inte rent fysiskt klarar av att använda en penna eller att det krävs 
en så stor prestation att de inte fullt ut kan visa upp vad de kan. För de här eleverna 
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underlättar användandet av mobila enheter lärandet då de får en annan möjlighet 
att visa vad de kan.  

Exempel på hur lärande kan göras annorlunda på grund av detta är prov och 
redovisningar. Enligt Säljö (2010) utvärderar ett prov vad en elev skriver och inte 
vad den tänker. En elev som inte kan hantera kommunikationsformen skrift kan 
således hämmas. Den mobila enheten kan således fungera som ett alternativ för 
elever som inte kan uttrycka sig fullt ut när de skriver med penna. En annan 
respondent tar upp alternativ till att göra skriftliga prov. Istället används muntliga 
diskussioner där eleverna kan ha med sig det de skrivit på surfplattan som de sedan 
får diskutera i grupp med andra elever.  

Även vid redovisningar öppnar surfplattan upp nya möjligheter där elever mer fritt 
kan välja vilket verktyg som ska användas. Exempel på detta är att de istället för att 
stå inför klassen och prata så kan de spela in en film i förväg. Detta blir återigen ett 
exempel på Säljös (2010) resonemang om hur kommunikationen kan hämma en 
elev. På samma sätt som en elev kan ha svårt för att skriva kan en annan ha svårt för 
att tala inför en grupp och då kan det underlätta om denne istället kan spela in i 
förväg. Denna valmöjlighet leder enligt respondenterna till att eleverna tar fler egna 
initiativ och de tycker att det är viktigt att de kan testa olika tillvägagångssätt.  

Studiens resultat visar på möjligheten att anpassa läromedel som ett sätt att stödja 
elever med särskilda behov. Att använda lärmaterial som är anpassningsbara är en 
av de dimensioner av innovation som finns för lärande (Montrieux et al, 2015) Att 
skapa egna läromedel är något som tas upp av samtliga respondenter. En 
respondent säger att den ofta utgår från traditionella läromedel och anpassar 
innehållet så att det passar för elever med t.ex. asperger eller autism som tänker 
annorlunda gentemot andra elever. Säljö (2010) tar upp problemet med den 
dekontexualisering som kan finnas i läroböcker. Med detta avses att lärobokens 
innehåll är svårförstått för eleven eftersom den kan vara svår att relatera till elevens 
vardagliga erfarenheter. Möjligheten till att kunna anpassa innehållet efter 
individens behov kan således bidra till en ökad kontextualisering. De elever som tas 
upp av respondenterna kanske har svårt med den kommunikativa form som 
läromedlet har och de kan därför gynnas av att de får en annan typ av läromedel. 
Med surfplattan kommer även möjligheter till andra medietyper än text. Detta kan 
till exempel vara filmer, dokumentärer, interaktiva webbsidor och träningsspel. Ett 
exempel som möjliggör att elever kan arbeta efter sina egna förutsättningar är 
ljudböcker. Fördelen med att göra det via den mobila enheten är att det blir 
tillgängligt till samtliga elever även de som inte har läs- och skrivsvårigheter. Den 
som väljer att lyssna på en bok behöver således inte oroa sig över att bli utpekad 
som någon med särskilda behov.  

Sammanfattningsvis har följande nyckelord identifierats i analysen av medierade 
aspekter: anpassning efter elevers förutsättningar, anpassning av prov och 
redovisningar och anpassning av läromedel. 
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4.5 Kreativa aspekter av lärande 

De flesta respondenter tycker att aktivt lärande är att föredra framför passivt även 
om en anser att det är viktigt att utgå från elevens lärsätt för att avgöra vilket som är 
mest fördelaktigt. Flera respondenter tycker att eleverna kan bli mer delaktiga eller 
initiativtagande när mobila enheter används även om R4 tror att det kräver att 
eleverna måste vilja. R5 tycker att möjligheterna för eleverna att visa vad de kan har 
öppnats upp och att lärare därför måste tänka till. R5 säger också att det är viktigt 
att vara lyhörd för vad eleverna vill göra vilket R2 håller med om och anser att det är 
viktigt att eleverna har någonting att säga till om. R5 nämner att eleverna ofta 
kommer med förslag på applikationer som kan användas i undervisningen och 
tycker att det är viktigt med en öppen dialog gentemot eleverna. R4 tar också upp 
hur lärare och elever kan lära av varandra och hur det kan påverka elever till att bli 
mer engagerade. 

Många tar upp att möjligheten till att använda olika verktyg gör att eleverna tar mer 
initiativ och att de kan testa och prova sig fram mer själva när läraren inte ”står och 
hökar över deras skrivbok” som R1 uttrycker det:  

”Jag tror nog att en viss rädsla kan släppa och sen också om eleverna ska redovisa 
någonting om man låter det vara fritt hur man redovisar, om de vill göra en 
powerpoint, eller en film eller stå inför klassen då blir de mer initiativrika också 
för vi ger dem options, möjligheter.”  

R1 talar också om vikten av att lärarna coachar eleverna att frångå sin 
bekvämlighetszon och att prova nya verktyg och sätt att redovisa på. Tidigare har 
det bara funnits att skicka in eller att redovisa inför klassen medan det nu går att 
t.ex. göra en film. R5 tar också upp möjligheten för elever att ersätta muntliga 
redovisningar med filmer och säger att de lyssnar på eleverna och låter dem testa 
olika tillvägagångssätt. R5 anser också att de mobila enheterna leder till att eleverna 
ställer djupare frågor än innan då det går snabbare att samla in fakta vilket leder till 
att det finns mer att utgå från. R5 säger också att det som lärare blir lättare att ge 
mer avancerade uppgifter desto längre eleverna kommer.  

Flera respondenter tror att eleverna blir mer motiverade av att använda mobila 
enheter. Detta beror enligt R1 på att det erbjuder en variation av inlärningssätt och 
redovisningssätt och att det därför fångar upp många elever men att det även kan ha 
motsatt effekt på de som föredrar papper och penna. R4 säger att elever som lär sig 
at hitta kunskap på nätet blir mer motiverade att gå vidare i sitt lärande något som 
underlättas av att den mobila enheten hela tiden finns tillgänglig och inte som 
tidigare att man bara hade tillgång till datorer under specifika tider. Även R3 tar upp 
att eleverna själva enklare kan hitta ny kunskap, t.ex. videoklipp från Youtube. R5 
nämner elever med språkstörningar och hur mobila enheter gör dessa mer 
motiverade: 
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”Det blir lättare än att skriva med papper och penna, det händer lite, det blir lite 
mer fart i det man gör med iPaden, det blir lite roligare om du får göra din egen 
bok t.ex., det kan se lite häftigt ut, man kan lägga in ett klipp från Youtube om 
man nu har något arbetsområde som skulle kunna passa till det då. Det blir ju lite 
roligare än ett kollegiehäfte med grå blyertsskrift.” 

Flera av respondenterna vill ha mer ämnesövergripande samarbete men de tror 
samtidigt att surfplattorna inte har någon större påverkan på detta. Ett par 
respondenter nämner dock exempel på hur det kan användas. R2 nämner att inom 
en del arbetsområden har de har gemensamma iBooks för t.ex. svenska och 
samhällskunskap. En fördel med att använda surfplattan enligt R2 kan då vara att 
om båda lärarna inte är närvarande så kan en redovisning spelas in och tittas på i 
efterhand. R5 nämner också ämnesövergripande böcker något som denne vill ha 
mer av: 

”Låt oss säga om vi jobbar med jorden så ingår SO, NO, engelska, svenska och att 
man då gör en interaktiv bok som heter jorden och där det är uppgifter som går 
att använda i alla de här ämnena som går under” 

Åsikterna kring hur elever reflekterar kring sitt lärande skiljer sig mellan 
respondenterna. R1 tycker inte att elever reflekterar särskilt mycket kring sitt 
lärande medan R5 säger att eleverna har blivit mer medvetna om det allt eftersom 
lärarna har blivit det. Samtliga respondenter tycker att det är viktigt att elever 
reflekterar och att det är något som de arbetar mycket kring. R1 tar upp att olika 
verktyg som t.ex. tankekartor kan användas för att träna olika studietekniker och att 
få dem att förstå genom att föra en diskussion medan verktygen används.  

R2 säger att surfplattan kan fungera som en portfolio för eleven: 

”På sätt och vis blir det en form av portfolio för dem själva. De sparar ju sina 
arbeten på ett helt annat sätt än de gjorde tidigare. Nu har de liksom med Pages 
en mapp för svenska och om man då sen går tillbaka och tittar och jämför det 
man skrev när man gick i sexan, att man faktiskt själv kan bli medveten om sin 
utveckling. Sådana reflekterande uppgifter får man som lärare kanske göra då.” 

Även R4 tar upp att det blir lättare för eleven att gå tillbaka och titta på det som den 
har gjort tidigare och på sätt se sitt eget lärande. Detta har även gjorts tidigare men 
enligt R4 underlättas det av att allting är digitalt. Även R5 arbetar mycket med att 
eleverna får reflektera kring vad de har lärt sig och vad de har missat. Detta görs 
genom att eleverna får ett par exit tickets när lektionen är slut där eleverna får svara 
på frågor. Enligt R5 blir detta mer lättillgängligt när surfplattan används.  

4.5.1 Analys av kreativa aspekter av lärande 

I studiens resultat berättar flera respondenter att elever blir mer delaktiga och 
initiativtagande när mobila enheter används eftersom de öppnar upp möjligheter 
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för eleverna att visa upp sina kunskaper. Att elever tar fler egna initiativ beror på att 
det finns fler möjligheter till att använda de verktyg och inlärningssätt som passar 
eleven. Till exempel kan en elev som hämmas av muntliga redovisningar istället 
göra en film som presentation. Därför är det viktigt att lärare uppmuntrar eleverna 
till att finna nya tillvägagångssätt och lämna sin bekvämlighetszon. Mobilt lärande 
bygger på ett utökat lärande från det formella till det informella där eleven får 
möjligheter till ett lärande som drivs av elevens egna intressen (Chan et al, 2006). 
Eleven ska kunna lära sig när den är motiverad till det oavsett när och var (Wong & 
Loo, 2011).  

Studiens resultat visar på att mobila enheterna kan göra att eleverna blir mer 
motiverade. Elevens motivation hänger samman med att den har en förståelse av 
det den lär sig och kan se ett sammanhang i kunskapen (Gärdenfors, 2010). Detta 
kan kopplas till det Säljö (2010) skriver om dekontextualisering vilket innebär att 
eleven kan ha svårt att relatera kunskapen som lärs ut till sina egna erfarenheter. De 
skäl som ges i studien för att elever blir mer motiverade är att en variation av 
inlärningssätt och redovisningssätt erbjuds. Som nämns i avsnitt 4.4 är anpassning 
efter elevers behov något som kan bidra till att elever enklare kan relatera till det 
som lärs ut. En annan sak som nämns är att elever blir motiverade av att själva 
kunna hitta ny kunskap något som underlättas av den mobila enheten eftersom den 
hela tiden finns tillgänglig.  

Studiens resultat visar också att den mobila enheten kan användas som en portfolio 
för eleven. En portfolio är ett verktyg som kan användas för att samla bilder och 
anteckningar allteftersom eleven lär sig. Det som sparas i portfolion kan användas 
för att stimulera elevernas reflektioner (Strandberg, 2006). Flera respondenter tar 
också upp att portfolion kan användas för reflektion och att eleverna blir mer 
medvetna om sin egen utveckling när de kan gå tillbaka och titta på vad de gjort 
tidigare.  Det är något som även gjorts tidigare men det underlättas med mobila 
enheter eftersom allting är digitalt. 

Sammanfattningsvis har följande nyckelord identifierats i analysen: delaktighet och 
initiativtagande, motivation och portfolio.  
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5 Diskussion 

Följande avsnitt diskuterar studiens resultat i förhållande till litteraturen. Genom att 
återkoppla till studiens syfte tas ett underlag till studiens slutsats fram.  

Studiens syfte är att undersöka användandet av mobila enheter i svenska 
grundskolor och hur elevers lärandemöjligheter kan stödjas av dessa. Först 
diskuteras vilka förutsättningar som krävs för att lärandet ska kunna stödjas och de 
följs av en diskussion kring fyra områden där mobila enheter kan stödja elevers 
lärandemöjligheter.  

5.1 Förutsättningar för mobilt lärande 

Studiens resultat visar på att det är viktigt att det finns en planering för hur de 
mobila enheterna ska användas innan de introduceras i undervisningen. I 
litteraturen varnas det för att ny teknik bara används för att presentera det gamla 
innehållet på ett nytt sätt utan några lärandeförändringar (Karsenti & Fievez, 2013) 
och att det därför krävs innovation (Montrieux et al, 2015). Detta är också något 
som studiens respondenter är inne på, att det behövs en bakomliggande tanke 
eftersom endast de mobila enheterna i sig inte kommer förbättra lärandet. Det är 
således viktigt att inte tro att bara för att mobila enheter används så kommer 
lärandet förbättras. Som Säljö (2010) skriver kan IT i sig själv inte lösa de problem 
som finns utan bara ändra deras villkor. 

Det är i det ljuset som respondenternas svar i studien måste ses. Studiens resultat 
visar på flera exempel på användningsområden för mobila enheter där elevers 
lärandemöjligheter kan stödjas men samtidigt är det svårt att säga om det beror på 
om tidigare nämnda behov har uppfyllts eller om det beror på att de utfrågade 
lärarna är särskilt motiverade att själva hitta sätt att förändra lärandet. Just lärarnas 
bristande övertygelse om den nya tekniken lyfts upp av Niederhauser & Stoddart 
(2001) som ett möjligt hinder för dess användning. Således kan det finnas skillnader 
i vilka lärandemöjligheter som stöds beroende på hur läraren ser på tekniken. 
Därför är det som Hermans et al (2008) skriver viktigt att skolledningen förstår hur 
lärarna förhåller sig till de mobila enheterna.  Därför är det viktigt att lärarna får 
utbildning i hur de mobila enheterna kan användas för att stödja elevernas 
lärandemöjligheter. Studiens resultat visar på att lärare kan känna rädsla för den 
nya tekniken. Det är från ett etiskt perspektiv således viktigt att från skolledningen 
vara medveten om den rädslan så att insatser kan göras för att lärarna ska känna en 
trygghet i sitt arbete.  

Som studiens resultat visar ska utbildningen inte bara vara uppbyggd kring den 
tekniska användningen utan hur undervisningen kan omvandlas så att de mobila 
enheterna används på ett pedagogiskt lämpligt sätt. Den här omvandlingen kan 
jämföras med de faser i utvecklingen av mobilt lärande som det redogörs för i 
litteraturen (Lahti et al, 2012; Wong & Loo, 2011). För att de mobila enheterna ska 
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kunna användas i undervisningen så att elevernas lärandemöjligheter stöds är det 
viktigt att inte fastna i den första fasen utan omvandla undervisningen så att de 
mobila enheterna används på ett sådant sätt att mobilt lärande möjliggörs. 

5.2 Lärande utanför klassrummet 

Studiens resultat visar på att den mobila enhetens portabilitet öppnar upp 
möjligheter till att flytta ut lärandet utanför klassrummet, till exempel utomhus, 
korridorer och grupprum.  Bland de nya möjligheter som har identifierats i studiens 
resultat finns att använda den mobila enheten som ett verktyg för dokumentation 
med kamera och inspelning. Lärande i miljöer utanför klassrummet kan leda till ett 
mer informellt lärande där eleven lär sig efter sina egna intressen (Chan et al, 2006). 
Just möjligheten att kunna fotografera är ett exempel på informellt lärande eftersom 
eleven själv kan välja vad den ska fotografera. Dessa generativa bilder kommer från 
miljöer som är relevanta för eleven och kan när de tas med till klassrummet ledare 
till vidare utforskning och diskussion kring ämnet. Således öppnas en ny 
lärmöjlighet upp då läraren kan koppla det som eleven själv är intresserad av till det 
som den formella undervisningen består av.  

Möjligheten att flytta ut lärandet från klassrummet ger också nya möjligheter när 
det gäller gruppdiskussioner. Det är den mobila enhetens inspelningsmöjligheter 
som gör att dessa kan utföras utan att läraren är närvarande. Att läraren inte är 
närvarande kan ha en positiv effekt på en del elever då de får enklare att uttrycka 
sig. Detta leder således till nya möjligheter för samarbete vilket utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv är positivt eftersom lärande sker genom att människor 
kommunicerar och interagerar med varandra (Säljö, 2010). Det går även att relatera 
till vad Strandberg (2006) skriver om vikten av två olika rum: ett där interaktioner 
(grupparbete, samtal, diskussioner) kan äga rum och ett där elevens individuella 
tankearbete är möjligt. Det öppnas således upp en ny lärmöjlighet när eleven har 
åtkomst till flera rum och kan välja det som passar dens behov.  

5.3 Nya kommunikationsmöjligheter 

Studiens resultat visar på att mobila enheter öppnar upp nya 
kommunikationsmöjligheter. Genom att använda verktyg som Skype kan elever 
kommunicera med människor på skilda platser i världen, till exempel klasser i andra 
länder. Den här aktiviteten har enligt studiens resultat en positiv effekt på eleverna 
eftersom kunskapen är förankrad i verkligheten när personerna som de pratar med 
har upplevt saker själva. Enligt sociokulturellt lärande är en viktig aspekt av lärande 
att kommunicera med andra mer kompetenta människor och på sätt utvidga sin 
utvecklingszon (Säljö, 2010). Exemplet med Skype visar också på hur det går att 
frångå den traditionella synen på lärande som kallas lednings- och 
överföringsmetoden där läraren skickar kunskaper som eleven tar emot. Problemet 
med den är att kunskapen ses som neutral där det inte tas någon hänsyn till vem 
som förmedlar den. Enligt sociokulturellt lärande går lärande istället ut på 
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argumentation och handlingar i sociala kontexter vilket användningen av Skype är 
ett praktiskt exempel på. Således är det också ett exempel på hur elevers 
lärandemöjligheter stöds av mobila enheter.  

De positiva effekter av kommunikation som studiens resultat visar på behöver 
samtidigt sättas i relation till de negativa effekter som även nämns. Studiens resultat 
visar på att det för en del elever kan leda till en isolering där eleverna istället för att 
kommunicera med varandra använder funktioner som sociala medier för annat än 
för lärande. Möjligheterna till ett informellt lärande är en av fördelarna som lyfts 
fram med mobilt lärande. Samtidigt visar studiens resultat att det kan vara svårt för 
en del elever att hantera detta då det kan vara svårt att skilja på det formella och 
informella. Chan et al (2006) skriver om problemet med att ta med sig arbetet till 
sitt vardagliga liv men problemet i studien visar på det omvända problemet, att 
eleven tar det vardagliga med sig till skolan. Detta är således en utmaning som 
studien identifierar.  

5.4 Anpassning efter elevers behov 

Studiens resultat visar på hur mobila enheter kan användas för att anpassa lärandet 
för att stödja lärandemöjligheterna för elever med särskilda behov. De mobila 
enheterna gör att dessa elever får nya möjligheter att uttrycka sig och visa upp sina 
kunskaper. Ett område där det här får betydelse är vid prov och redovisningar. Ett 
problem med prov enligt Säljö (2010) är att de bara utvärderar vad eleven skriver 
och inte vad den tänker. Det betyder att en elev som har problem med att skriva inte 
har samma förutsättningar som andra elever. Samma resonemang kan föras om 
redovisningar. Den elev som har svårt för att tala inför folk kan till exempel spela in 
sin i förväg. Den mobila enheten stödjer på så sätt elevens lärandemöjligheter vid 
prov och redovisningar då examinationsformen kan anpassas efter elevens 
förutsättningar. 

Ett annat sätt att stödja elever med särskilda behov som tas upp i studiens resultat 
är anpassning av läromedel. Ett problem som kan finnas hos läromedel är att de är 
dekontextualiserade vilket betyder att det är svårt för eleven att relatera dess 
innehåll till elevens egna erfarenheter. Den lärandemöjlighet som uppstår är således 
en ökad kontextualisering vilket gör det enklare för eleven att förhålla sig till det 
som lärs ut.  

5.5 Elevers initiativtagande 

Studiens resultat visar att elever tar mer egna initiativ när mobila enheter används 
eftersom de kan använda de verktyg och inlärningssätt som passar dem. Detta kan 
kopplas till det som litteraturen uttrycker om att mobilt lärande handlar om ett 
lärande som drivs av elevens egna intressen (Chan et al, 2006) och att det kan ske 
närhelst den är motiverad (Wong & Loo, 2011). Studiens resultat visar också att de 
här möjligheterna gällande olika verktyg och inlärningssätt kan leda till att eleverna 
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blir mer motiverade. Detta kan sättas i relation till det som Säljö (2010) skriver om 
att kunskap kan vara svår att förstå om eleven inte kan relatera den till sina egna 
erfarenheter. Den här möjligheten till att anpassa innehållet kan således göra 
eleverna mer motiverade eftersom elevens motivation hänger samman med att den 
förstår kunskapens sammanhang (Gärdenfors, 2010). 

Studiens resultat visar också på att de mobila enheterna ger nya möjligheter för 
eleven att reflektera kring sitt lärande. I litteraturen tas portfolio upp som ett 
verktyg som kan användas för att stimulera reflektion hos elever (Strandberg, 
2006). Att använda portfolios för att få elever att reflektera kring sitt eget arbete tas 
också upp av studiens respondenter som anser att det blir lättare att använda 
eftersom allt är digitalt och att eleverna alltid har sin portfolio med sig. En 
lärandemöjlighet med att använda mobila enheter är således att elever får stöd till 
att reflektera kring sitt lärande. 
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6 Slutsats 

Syftet med studien är att undersöka hur mobila enheter används i undervisningen 
på svenska grundskolor och hur de kan stödja elevers lärandemöjligheter. Genom 
att intervjua lärare och analysera deras svar i relation till områdets litteratur har 
studien identifierat de förutsättningar som krävs för att elevers lärandemöjligheter 
ska stödjas samt fyra områden inom undervisningen där mobila enheter används 
och vilka lärandemöjligheter som finns i och med användningen.  

Frågeställningen som studien besvarar är:  

Hur kan mobila enheter användas i undervisningen för att stödja elevers 
lärandemöjligheter? 

För att användandet av mobila enheter i undervisningen ska kunna stödja lärandet 
krävs vissa förutsättningar. Studien visar på behovet av att inte bara ersätta 
befintligt teknik med ny utan att omvandla undervisningen så att de mobila 
enheterna används på ett pedagogiskt lämpligt sätt som möjliggör ett mobilt 
lärande. Därför krävs det att lärare får utbildning i hur de mobila enheterna kan 
användas. Utbildning bör vara utformad så att läraren inte bara lär sig hur de mobila 
enheterna fungerar rent tekniskt utan hur de kan användas för en bättre pedagogik 
som stödjer elevernas lärandemöjligheter. På så sätt kan deras användning leda 
fram till nya sätt för eleverna att lära sig. Det är också viktigt att i ett tidigt skede 
känna till vad lärarna har för tro och övertygelser gällande de mobila enheterna. Om 
lärarna känner oro kring den nya tekniken är det möjligt att de inte använder den 
fullt ut. 

Studien visar på följande områden inom undervisningen där mobila enheter kan 
användas för att stödja elever i deras möjligheter till lärande. 
 

 Lärande i nya miljöer utanför klassrummet möjliggörs eftersom de mobila 

enheterna kan bäras med vid förflyttning mellan miljöer. Nya läromiljöer 

leder till ökade möjligheter för ett informellt lärande som drivs av elevens 

egna intressen.  Ett exempel på hur lärande i nya miljöer möjliggörs är 

gruppdiskussioner som kan utföras utan att lärare är närvarande då 

konversationer kan spelas in. Detta gör att elever får lättare att uttrycka sig.  

Det leder också till ett mer socialt lärande.  En annan fördel är att elever kan 

förflytta sig och välja plats efter deras egna lärandebehov. 

 

 Kommunikation med utomstående blir möjligt med verktyg som till exempel 

Skype. Detta leder till att elever kan kommunicera med andra människor, till 

exempel klasser i andra länder. Detta leder till ett socialt lärande som är 

knutet till en människas upplevelser vilket ger en större 
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verklighetsförankring än om eleven läst samma sak i en lärobok. Genom att 

komma i kontakt med människor som har större kompetens inom ett område 

får eleven möjlighet att utvidga sin utvecklingszon. 

 

 Anpassning efter elevers behov möjliggörs eftersom de mobila enheterna ger 

elever möjligheter att uttrycka sig på nya sätt. Till exempel kan den som har 

svårt med att skriva eller tala få alternativ för att visa vad de kan. Ett område 

där anpassningsmöjligheterna kommer till användning är prov och 

redovisningar. Ett annat sätt att stödja elever med särskilda behov är 

anpassning av läromedel. Genom att anpassa läromedlet kan läraren minska 

de problem som finns med lärobokens dekontextualisering då materialet kan 

sättas i relation till elevens erfarenheter. Med mobila enheter tillkommer 

dessutom möjligheten att använda sig av andra medietyper än text, som till 

exempel ljudböcker som kan finnas tillgängliga för alla elever även om de 

inte har speciella behov för det. Det gör att ingen elev behöver känna sig 

utpekad för att använda hjälpmedlet.   

 

 Elevers initiativtagande stöds av de mobila enheterna eftersom de erbjuder 

verktyg och inlärningssätt som passar dem vilket leder till ett lärande som 

drivs av elevernas egna intressen. Möjligheten att använda olika verktyg kan 

också ha en motiverande effekt då det möjliggör att eleverna enklare kan 

relatera till sina egna erfarenheter. De mobila enheterna ger också eleverna 

möjligheter till att reflektera över det de lär sig då de kan användas som en 

portfolio där eleven har tillgång till alla arbeten och kan se tillbaka på vad de 

lärt sig.  

Studien identifierar också utmaningar som kan försvåra för användandet av mobila 
enheter i undervisningen. Exempel på det är att en del av de möjligheter som de 
mobila enheterna tillhandahåller kan användas till annat än skolarbete. Detta 
inkluderar sociala medier, meddelandefunktioner och spel som kan ha en isolerande 
effekt då eleverna umgås mindre med andra elever. En annan utmaning gäller hur 
lärare påverkas när ny teknik introduceras. Introduceringen kan leda till en 
otrygghet som det är viktigt att skolledningen är medveten om.  
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6.1 Vidare forskning 

De skolor som har involverats i studien hade när intervjuerna genomfördes använt 
mobila enheter i undervisningen under en begränsad tid. Ett förslag på vidare 
forskning är därför att undersöka skolor som har erfarenhet av att använda mobila 
enheter under en längre tid.  Ett annat förslag på vidare forskning är att undersöka 
studiens forskningsfråga utifrån ett mer elevcentrerat perspektiv. I den här studien 
har lärare intervjuats. I vidare forskning skulle elever kunna intervjuas eller 
observeras när de använder de mobila enheterna.   
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7 Bilaga  

7.1 Intervjuguide 

Inledande frågor 

Generella frågor om respondentens syn på lärande. 
 Kan du beskriva din roll på skolan? Vilka ämnen undervisar du i och till vilka elever? 

o  Vilken bakgrund har du och vilken erfarenhet har du av att arbeta med IT i 

skolan? 

 Kan du berätta hur du arbetar med planering av undervisningen? 

o Hur påverkas detta av användningen av iPads? 

o Hur skulle du vilja att det fungerade? 

 Till vilka delar av undervisningen används iPads? 

o Hur tycker du det fungerar? 

 Vad skulle du vilja göra annorlunda? 

o Finns det fler moment i undervisningen där du vill använda dig av iPad? 

o Finns det moment där du inte vill använda det? 

 Vad vill ni uppnå med användningen av iPads? 

o Tycker du att ni lyckas med det? 

 Vad tycker du att ni behöver göra annorlunda? 

 Hur ser du på användningen av iPads från ett lika villkorsperspektiv? Gynnas eller 

missgynnas en del elever mer än andra? 

o Hur hanterar du det? 

o Vad skulle mer vilja göra? 

Frågor utformade kring aspekter från det sociokulturella lärandet: 

Situerade aspekter av sociokulturellt lärande 

I vilka kontexter används de mobila enheterna? 
 Kan du beskriva klassrumsmiljön som du arbetar i?  

o Hur använder ni iPads i klassrummet? 

o Hur tycker du att det fungerar? 

 Finns det något du skulle vilja göra annorlunda? 

 Hur skiljer sig detta från hur du arbetat tidigare? 

 Gör iPads det möjligt för er att bedriva undervisning i andra miljöer än klassrummet? 

o I vilka andra miljöer använder ni iPads? 

o Hur påverkas elevernas lärandesituation av att kunna arbeta i andra miljöer? 

o Finns det fler miljöer som ni skulle vilja arbeta i? 



    

 

Sociala aspekter av sociokulturellt lärande 

Hur används de mobila enheterna för socialt lärande där eleverna 
samarbetar? 

 Kan du berätta hur du ser på elevers samarbetes betydelse för lärandet? 

o Hur påverkas samarbetet av att eleverna har iPads? 

o Lägger ni upp undervisningen annorlunda? 

 Skulle du vilja ändra på detta och i så fall hur? 

 Hur fungerar elevernas kommunikation med dig som lärare? 

o Hur påverkas den av användningen av iPads? 

 Skulle du vilja ändra på detta och i så fall hur? 

 Finns det annan form av kommunikation som ni använder er av i undervisningen? 

o Hur uttrycker den sig? 

 Hur tycker du att det fungerar? 

o Är detta något du skulle vilja ha mer av? 

 Hur påverkar klassrummet elevernas möjligheter till samarbete? 

o Skulle du vilja göra ändringar i klassrummet för att främja samarbete? 

 Hur ser du på att kommunicera digitalt kontra ansikte mot ansikte? 

o Vilka fördelar/nackdelar finns? 

Medierade aspekter av sociokulturellt lärande 

Hur används de mobila enheterna för mediering, alltså för spridning av tankar 
och idéer? 

 Vad använder ni för läromedel i undervisningen? 

o Använder ni digitala läromedel eller traditionella tryckta läromedel? 

 Vilka verktyg använder eleverna utöver iPad? 

o Hur använder ni dessa? 

o Finns det verktyg ni skulle vilja använda? 

o Hur komplimenterar verktygen varandra? 

 Finns det delar i undervisningen där iPads inte är tillåtet (där det ses som fusk snarare än 

hjälpmedel)? 

o Hur ser du på det? 

o Skulle du vilja ändra på det? 

 

 

 

 



    

 

Kreativa aspekter av sociokulturellt lärande 

Hur påverkar de mobila enheterna elevernas kreativitet? 
 Hur ser du på aktivt kontra passivt lärande? 

o Upplever du att blir mer delaktiga i undervisningen av iPads? 

o Tar de fler egna initiativ? 

o Hur kan ni stödja dem för att bli mer aktiva? 

 Hur arbetar ni över ämnesgränserna och hur påverkar iPads detta arbete? 

o Är det något ni skulle vilja göra mer av? 

 Hur ser ni på elevers reflektioner kring sitt lärande?  

o Arbetar ni för att stödja dem med detta? 

o Kan iPads hjälpa dem med detta (t.ex. genom dagböcker och portfolios)?  

 Hur följer ni elevers utveckling 

o Hur påverkas användningen av Ipads av detta  

o Blir det lättare/svårare att följa elevens utveckling? 

 Hur arbetar ni med motivation av elever? 

o Hur påverkar iPads elevers motivation? 

o Blir det lättare för dig att ge stöd? 

 Hur arbetar ni med att anpassa lärande efter individens behov? 

o Hur ser du på vikten av att det som ska läras ligger på en nivå som gör det 

utmanande för individen? 

o Hur påverkas detta av iPads? 
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