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Abstract 
 

The tablet is a new IT-tool which have started to get introduced into school, but research is 

still missing and especially in the pre-school environment. The purpose with this study is to 

investigate teachers uptake, how they use the tablet in everyday pedagogy work as well as 

the organizational conditions that that facilitate and hinders. Through my observations 

and interviews in a Swedish K-5 school I have found that the teachers find tablets more 

appealing to use in comparison to computers. These findings are partly supported by Davis 

et al.’s (1989) TAM-theory who considers there to be three types of aspects that affect the 

way individuals adapt to technology. Firstly the teachers’ motivation increased when they 

saw the usefulness in the tablet in both educational and administrative possibilities. 

Secondly, the tablet is perceived as an ease of use-artifact which in it self gives the teachers 

incentive for usage. Thirdly, the infrastructure problem that exists around computers 

creates an escape to the more appealing tablets.  
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1. Problembakgrund 
Informationssamhället vi lever i idag har skapat ett behov av att medborgaren behöver 

inneha ett IT-kunnande vilket ibland kallas för 21th century skills och innebär att unga ska få 

den kulturella kompetensen och de sociala färdigheterna som behövs för att leva i ett 

informationsteknologiskt samhälle (Jenkins 2009). EU-kommissionen benämner detta som 

digital kompetens och syftar bland annat till att individen ska kunna hantera de 

grundläggande funktionerna på en dator och informationssöka kritiskt. Andra viktiga 

kunskaper en individ bör ha är att känna till hur tekniken kan främja och stödja innovation 

och kreativitet (EU-kommissionen 2006). Vi är nu på väg in i ett paradigmskifte inom 

skolans värld. Begreppet paradigm myntades av vetenskapshistorikern och fysikern Thomas 

Samuel Kuhn och innebär ett idealexempel eller tankemönster inom vetenskapen. Ett 

paradigmskifte sker när två idealexempel koexisterar och är på väg att avlösa varandra, det 

vill säga när det blir byte av dessa vetenskapliga tankemönster (Börjesson 2009). 

Medborgare i dagens samhälle måste kunna ta sig an kunskap på ett nytt sätt mot för vad 

tidigare generationer har gjort. Skolan är en institution där barns tänkande formas och 

genom att använda sig av IT-instrument i utbildningen formar de också tänkandet och 

kunnandet. 

För att utbilda in unga i detta kunnande krävs det att skolan besitter relevant utrustning 

och utbildning. I mitten av 00-talet startades projektet En-till-en som en följd av att nå de 

ovan nämnda mål. Projektet är världsomfattande och finns förutom i Sverige även i stora 

delar av Europa och USA. Satsningen innebär att varje elev och lärare ska ha varsin dator 

med tanken att den ska fungera som ett pedagogiskt redskap i skolan (Hallerström & Tallvid 

2008). Men studier har visat att det inte varit en fullständig framgång då vissa anser att det 

istället för att bli ett hjälpverktyg omvandlats till ett ”stjälpverktyg” (Kroksmark 2011). Ett av 

huvudproblemen har varit att tekniken som implementeras inte har varit anpassad för 

skolans infrastruktur (Henriques 2010). 

En artefakt som har tagit stormsteg in i skolans värld de senaste åren är surfplattan vilken 

hyllas som ett pedagogiskt verktyg som skapar motivation genom sin enkelhet och direkta 

respons (Brand et al. 2011). Surfplattan är ett nytt IT-verktyg vilket kan föras in i 

utbildningen för att stimulera IT-kompetensen. Den är mindre än en dator, men större än en 

telefon och har inget tangentbord, utan allt sker interaktivt och direkt på plattan. Den har en 

touchskärm – pekskärm – och styrs med hjälp av fingrarna eller en speciell elektronisk 

penna. Till denna köps olika applikationer via en distributionskanal, om det är en iPad sker 

detta i App Store och på Android i GooglePlay1. En applikation, eller kort och gott app, är ett 

litet program som fyller ett direkt syfte för användaren och som är enkla att installera 

(Wikipedia 2012).  

Det finns ett antal studier om surfplattan i utbildningen men de har två bias. För det första 

är majoriteten gjorda på universitetsstuderande och för det andra görs studien samtidigt som 

artefakten introduceras vilket får konsekvenser. Ett flertal undersökningar visar på att 

surfplattan är ett bra pedagogiskt hjälpmedel och Jennings et al. (2011) genomförde år 2010 

en statistisk undersökning kring användningen av iPad hos studenter och anställda på Trinity 

College i Melbourne, Australien. Projektet kallades för The ’Step Forward’ Pilot Project och 

syftade på att ta reda på hur iPad fungerade i en läromiljö samt om det var ett medium att 

                                                        

 
1 www.apple.com, www.play.google.com  
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satsa på i framtiden. De faktorer som medverkade till att det var just en iPad som 

implementerades och inte någon annan artefakt eller märke var på grund av dess 

undervisningsmöjligheter, batteritid, storlek, vikt, pris, låga underhåll samt att tekniken 

kring pekskärmen möjliggör ett flertal inlärningsstilar, vilket inkluderar visuellt, auditivt och 

kinestetiskt. Kinestetisk innebär att du lär dig med hjälp av ditt sinne, det vill säga genom att 

när rörelser blir till en del av ditt muskelminne (NE 2012). Som exempel kan nämnas att när 

du ska lära dig kasta en boll kan du inte enbart visuellt se eller få förloppet beskrivet av en 

tredje part, utan du måste själv uppleva och praktiskt utföra momentet för att få en 

inlärningsprocess. Vad Jennings et al.’s (2011) studie visade var att både studenter (76.2 %) 

och anställda (80 %) skulle rekommendera andra lärosäten att satsa på iPads då de upplevde 

dem som effektiva, pålitliga, snabba och roliga.  

Problematiken är att surfplattan håller på att introduceras i skolorna som ett pedagogiskt 

hjälpmedel men eftersom det är på ett tidigt stadie vet ingen vad det kommer få för 

konsekvenser för inlärning och motivation hos elever och pedagoger. Jag har funnit två 

relevanta studier vilka har annonserat effekten av iPad, men däremot inga specifika studier 

som är gjorda en tid efter att själva surfplattan implementerats (Jennings et al. 2011, Brand 

et al. 2011). Den teori kring adaption jag funnit mest relevant är TAM – Technology 

Acceptance Model – vilken är en informationssystems-teori som förklarar hur individer tar 

till sig ny teknik. Bilden nedan illustrerar att det finns tre faktorer som påverkar hur 

människor tar till sig informationsteknologi: 

Bild 1: Technology acceptance model (Davis et al. 1989). 

 

Aspekterna som påverkar är externa faktorer såsom exempelvis infrastruktur inom en 

organisation, upplevd användarvänlighet vilket innebär hur enkel artefakten är att använda 

samt upplevd användbarhet i exempelvis arbetet. Dessa genererar en attityd mot tekniken 

som i sin tur skapar det faktiska användandet (Davis et al. 1989). Jag har i mina 

litteratursökningar inte funnit några aktuella studier som accepterat TAM eller andra 

adaptionsteorier. Av den orsaken ifrågasätter jag hur bra TAM passar in i en skolmiljö 

eftersom den är utvecklad i en annan kontext väljer därför att inte utgå från den. 

Ett av problemen jag uppmärksammar är att de studier som existerar har utförts genom 

att forskarna har introducerat surfplattorna samtidigt som de börjat sina studier (Jennings et 

al. 2011, Brand et al. 2011). Detta argumenterar Brand et al. (2011) kan vara en risk då det är 

lätt att falla för Hawthorne-effekten vilken innebär att du anstränger dig mer då du får 

uppmärksamhet av överordnade. Begreppet kommer från en studie på Western Electric 

Hawthorne-fabriken i USA där de upptäckte att arbetarna presterade bättre på betingelse, 
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exempelvis när belysningen ökade, rasternas antal och längd förändrades, arbetsgrupperna 

ändrades etcetera. Poängen var att arbetarna var medvetna om att de observerades och 

utförde då ett bättre och effektivare arbete (Giddens 2007). Risken i detta fall är att 

surfplattan blir en ”häftig artefakt” en kort stund, men att det efter en tid kommer bakslag 

genom att fler negativa aspekter upptäcks och att surfplattan blir till ett ”stjälpverktyg” som 

datorn har blivit. För att undvika Hawthorne-effekten avser jag göra studier på en skola där 

det passerat en tid sedan implementeringen. 

1.1  Problemformulering  
Surfplattan är ett nytt verktyg som börjat introduceras i skolan men forskning saknas 

fortfarande om hur lärare tar den till sig, då framförallt i en förskolemiljö.  

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att studera hur lärare tar till sig och använder Ipad i sin pedagogiska 

vardag samt vilka organisatoriska förutsättningar som verkar hindrande och underlättande. 

Detta kommer jag göra genom att studera hur lärare upplever implementering av surfplattor 

på en F-5 skola i en mellanstor svensk kommun och svara på följande frågor: 

-‐ Hur ser adaptionen och praxis i relation till surfplattor ut på skolan? 

-‐ Vilka är problemområdena? 

-‐ Vilka organisatoriska förutsättningar underlättar eller förhindrar utvecklingen?  

Svaren på dessa kommer återfinnas i diskussionen samt slutsatsen. 

1.3 Avgränsning 
Jag avser studera problemet i en förskolemiljö och utesluter således de senare åren av 

grundskolan, gymnasium samt högskola och universitet. Jag anser att förskolan och tidigare 

åren av skolan är speciell då den utgör grunden för all utbildning. En bidragande faktor till 

mitt val ligger i att skolan jag valt har hunnit landa i sin användning av surfplattor då de haft 

dem i nästan fem månader när min studie inleddes och således minimerar jag risken för 

Hawthorne-effekten. Jag kommer även att avgränsa mig genom att fokusera på lärare och 

undviker därmed elevperspektivet. 

1.4 Disposition 
Inledningsvis beskriver jag den metod jag använt och varför varefter jag presenterar skolans 

situation idag. Empirin består av tre huvudkapitel och inleds med ett kort stycke om dess 

upplägg för att sedan presentera mina data och analysera med hjälp av relevant litteratur. I 

diskussionen reflekterar jag över mina resultat, svarar på syftesfrågorna, för en 

tillförlitlighetsdiskussion för att sedan göra en konklusion i slutsatsen. 
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2. Metod 

2.1 Induktiv studie 
Då mitt syfte är att studera implementeringen av iPad på en F-52 skola har jag därefter gjort 

mitt val av metod. Eftersom jag valt att inte utgå från TAM-modellen då den för det första är 

relativt gammal och för det andra inte beaktar de särdrag som finns på en grundskola har jag 

valt att göra en relativt förutsättningslös studie utifrån en etnologisk metod. En annan 

bidragande orsak är det faktum att det inte finns någon tidigare forskning gjord på mitt 

ämnesval vilket gör att jag inte kan använda mig av en deduktiv studie och utgå från tidigare 

studier och teorier. Därför valde jag istället att söka efter mönster i pedagogernas beteende 

som kan leda till en teori. I The ’Step Forward’ iPad Pilot Project valde Jennings et al. (2011) 

att göra enkäter som de sedan delade ut till studenter och anställda på Trinity College. Den 

statistik som framkom av studien var att bägge parter var nöjd över implementeringen och 

att de skulle rekommendera andra skolor att satsa på dem. Vad studien dock inte visar är 

varför de är nöjda. Detta på grund av att ren statistik inte svarar på den frågan vilket 

ytterligare påvisar att mitt val bör vara av induktivt spår. Jag avser att komplettera och 

fördjupa förståelsen för surfplattans användning i en social kontext. 

Syftet med etnografiska studier är att lyfta fram nya aspekter ur verkligheten som inte 

observerats tidigare samt alstra ny kunskap (Einarsson & Hammar Chirac 2002). 

Etnografiska fältstudier lägger fokus på den växelverkan som sker mellan olika variabler i en 

naturlig kontext. Detta leder till att trovärdigheten skapas genom en systematisk värdering 

och identifiering av konsekvenser och orsakssamband. Genom att studien sker i en naturlig 

miljö blir det lättare att utföra direkta observationer utan att några utomstående faktorer 

påverkar (LeCompte & Goetz 1982). Exempel på sådan påverkan är att det inte blir en 

naturlig studiemiljö om jag genom direkt interaktion skulle be pedagogerna plocka fram 

iPaden under lunchen för att arbeta med. Genom att de vet om att de är under bevakning kan 

de bete sig annorlunda än vad de normalt sett skulle göra (Giddens 2007). Till skillnad från 

experimentella forskare vilka letar efter data som kan bekräfta deras teorier, letar etnografer 

efter en teori som förklarar den insamlade datan (LeCompte & Goetz 1982).  

De etnografiska fältstudierna har jag valt att kombinera med semistrukturerade intervjuer 

för att fånga ett bredare spektrum. Min intention var att från mina observationer skapa 

frågeställningar som jag sedan ställde pedagogerna inför vid intervjuerna. Styrkan av 

kombinationen ligger i att om pedagogerna belyser i intervjuer att de har ett specifikt 

beteende med artefakten, men inte realiserar det vid mina observationer går det att diskutera 

varför den dissonansen existerar. Ett annat argument jag har för mitt val är för att fördjupa 

min förståelse och kringgå Hawthorne-effekten (se ovan). När en ny artefakt införs är det lätt 

att bli medryckt och enbart se till fördelarna den ger istället för att ha en objektiv syn. 

Eftersom skolan, till skillnad från studien på Trinity College, hade hunnit landa i sin 

entusiasm kring iPaden när jag började mitt arbete då implementeringen ägde rum strax 

innan jul och mina observationer började i mitten på april, gör att Hawthorne-effekten 

minskar ytterligare. På grund av att observation är oberoende av pedagogernas förmåga att 

delge information passade detta sätt mig bra då det kan vara svårt att förklara hur en 

surfplatta används. Genom att observera och notera hur personerna interagerar med 
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surfplattan och deltar i diverse diskussioner delger istället individen information via sitt 

handlande (Gilje & Grimen 1992, Einarsson & Hammar Chirac 2002).  

2.2 Tillvägagångssätt  
Då mina studier har en tidsgräns på 10 veckor fanns det inte möjlighet att göra en längre 

fältstudie, utan jag fick ta till vad som kallas för quick and dirty ethography. Enligt Huges et 

al. (1994) är dessa fältobservationer en förstudie, pågår i cirka 2-3 veckor och syftar till att få 

en överblick och grundförståelse för problemområdet. Det var bara några få på skolan, som 

exempelvis verksamhetsansvarige, som hade egna kontor varför jag valde att sitta i 

personalrummet där pedagogerna huserade. Personalrummet var fyrkantigt och såg ut på 

följande vis, och för att få största möjliga vy satt jag på de platser som är markerat med X. 

Den högra platsen utnyttjades dock i större utsträckning trots att den inte gav lika optimal 

utgångspunkt, detta på grund av att det fanns eluttag där vilket jag inte nådde vid den 

vänstra placeringen. 

 

Under dag 1-5 befann jag mig i personalrummet på skolan och antecknade det jag ansåg vara 

av vikt för min studie med syftet att finna nya dimensioner. En typisk dag började med att jag 

kom in till skolan klockan 8.30 och påbörjade mina observationer, vanligtvis var det en del 

personal närvarande den tiden som sedan ebbade ut. Efter det blev det tomt fram till klockan 

9.30 då det var rast igen. På eftermiddagarna var det oftast tomt på pedagoger vilket 

resulterade i att jag slutade observationerna vid 14.00 - 15.00-tiden, därefter utvärderade jag 

vad som hänt under dagen. Om jag inte genomfört observationer under dessa tider hade jag 

inte noterat viktiga detaljer till min studie. Under rasterna satt jag och lyssnade på 

pedagogerna och om en diskussion startade med någon relevans till iPaden började jag 

anteckna på datorn.  
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En anteckning kunde se ut på detta vis: 

 

9.40 onsdag den 25 april 2012, observation personalrummet. 

 

[Jag kommer in, sitter massa folk på rast. Sätter mig bredvid en lärare med padda3. 

Läraren berättar att denne håller på att försöka fixa ackord till en text som hämtats 

från internet, musiklärare.] 

 

ML: Men alltså hur får jag… det vill inte funka. 

 

P1: Vad ska du göra? 

 

ML: Jag för över till det här programmet och då fixar jag ackord på en gång. Men 

nu vill det inte. 

 

P2: Går det bra? 

 

ML: Jag håller på att bryta ihop, det här fungerade perfekt i förrgår när jag gjorde 

det. Men såhär… Nä nu vet jag hur jag gjorde det. 

 

[Sitter tyst och fipplar på paddan.] 

 

ML: On Song, det här är häftigt, jag sätter in en låttext och sen fixar den 

automatiskt ackord till. Annars måste jag hålla på att ändra manuellt, men det här 

funkar automatiskt.  

 

Eftersom allt sker i realtid kan det vara svårt att fånga exakt allt vad som yttras om inte 

forskaren har kunskaper i exempelvis stenografi. Därför var jag tvungen till att vara 

kortfattad när jag skrev mina noteringar vilket ledde till att jag kodade respondenterna och 

formade ett noteringssystem. I extraktet ovan står ML för musiklärare, P för pedagog och 1 & 

2 för att det var två olika personer som var med i diskussionen. I transkriptionerna av 

intervjuerna nämner jag mig själv som S och respondenten som ix, där i står för 

intervjuperson och x för vilken respondent. 

Dag 6-12 genomförde jag sju intervjuer baserat på de frågeställningar jag format efter 

mina observationer den gångna veckan. Respondenterna var förskole-, IT- samt åk 1-5 

pedagoger och längden på intervjuerna varierade mellan 16 minuter med vissa pedagoger till 

strax över 1 timme med IT-pedagogerna. Största anledningen till denna differens är att IT-

pedagogerna kunde informera mer om tekniken samt hur de uppfattat att resterande 

personal anammat den. I följande tabell visar jag på hur lång tid respektive intervju tog, detta 

för att styrka varför jag kanske har mer data från vissa intervjuer än andra. 

                                                        

 
3 ”Padda” är vardagsslang för iPad. 
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Intervjuperson Yrke  Tid på intervjun 

Respondent 1 (i1) 1-5 pedagog 21 min 

Respondent 2 (i2) Förskolepedagog 17 min 

Respondent 3 (i3) IKT-pedagog 40 min 

Respondent 4 & 6 (i4 & i6) 1-5 samt IT-pedagog & 1-5 

samt musiklärare 

1h 2 min (varav i6 25 min) 

Respondent 5 (i5) IT-pedagog samt 

förskolepedagog 

1h 1 min 

Respondent 6 (i6) 1-5 samt musiklärare 16 min 

Respondent 7 (i7) Verksamhetsansvarige 32 min 

Tabell 1: Lista över samtliga intervjuer 

 

Den fjärde intervjun utfördes med två personer under en stund, varför tabellen ser ut som 

den gör. Anledningen var att jag dubbelbokade den intervjun vilket slutade i att jag bokade in 

en extra med respondent 6 där jag ställde följdfrågor. Respondenten benämns dock som i6 

vid citering. Intervjuerna utfördes i olika lokaler med hjälp av en Kodak videokamera då jag i 

början hade intentionen att dokumentera hur pedagogerna interagerade med surfplattan. 

Redan vid andra intervjun visade det sig att detta inte var något som skulle kunna generera 

intressant data valde jag istället att rikta upp kameran i taket och enbart använda mig av 

ljudupptagningen. Respondenterna var medvetna om att det var en filmkamera, men att den 

inte dokumenterade dem annat än röstmässigt. Istället för att filma interaktionen bad jag 

respondenterna berätta vad de använde för applikationer. Transkriberingen utförde jag 

sedan på min egen laptop då jag lyssnade och noterade vad som sagts under intervjuerna. 

Detta material ligger sedan till grund för mitt arbete.  

Jag färgkodade transkriptionerna efter olika ämnesområden för att lätt kunna få översikt 

när jag började mitt skrivarbete. Exempel på kategoriseringar är de tillfällen pedagogerna 

diskuterade problemen med nätverken, fördelarna iPaden ger framför datorn eller när de 

belyser en ökad samarbetsförmåga. En del stycken passar in på flera olika områden varför jag 

ibland har använt samma som källa på flera ställen. Själva kodningen gjorde jag på utskrifter 

med hjälp av olikfärgade tuschpennor med ett samlat dokument där jag noterat vilka färger 

som representerade vilka ämnesområden. För att sedan få en klar struktur valde jag ut vissa 

extrakt som jag ansåg hade stor betydelse för min studie. Dessa skrev jag ned på Post-It-

lappar varpå jag kategoriserade dem efter mina syftesfrågor i olika kapitel på en 

whiteboardtavla för att lättare få översikt på mitt material. Det vill säga; ”Hur ser adaptionen 

och praxis i relation till surfplattor ut på skolan?”, ”Vilka är problemområdena?” samt 

”Vilka organisatoriska förutsättningar underlättar eller förhindrar utvecklingen?”. Dessa 

har jag sedan använt som grund till min disposition i mitt arbete. 
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Bild 2: Översikt på upplägget i arbetet. 

2.3 Min förförståelse  
Pedagogernas erfarenhet av iPaden var varierande och går att dela in i tre olika kategorier; de 

som inte hade hört talas om iPad alls, de som visste vad iPaden var men inte hade någon 

användarerfarenhet och de med användarerfarenhet. Personligen tillhörde jag 

mittenkategorin, jag visste vad det var för artefakt men hade ingen användarerfarenhet av 

dem och därför har jag haft tillgång till en iPad2 under arbetets gång. Om inte jag som 

forskare har en förförståelse för det fenomen som ska studeras kommer det gå åt mycket tid 

till att skapa just denna vilket gör att min redan begränsade observationstid kommer ätas 

upp. Genom att jag använder mig av quick and dirty ethnography och således har en 

tidsgräns kunde jag inte gå in i studien utan att ha någon kännedom om artefakten. Därför 

valde jag av tidsskäl att sätta mig in i den redan innan mina fältstudier startade. Jag fick 

iPaden första studieveckan vilket innebar att jag hade strax över två veckor på mig att 

införskaffa mer användarvana genom att använda den mer frekvent än min dator i flera 

avseenden. De funktioner jag främst utnyttjade var att läsa mailen, surfa på internet, 

lokalisera på App Store för att undersöka vilka pedagogiska applikationer som fanns 

tillgängliga, använda den som anteckningsblock etcetera.  

Vi ser och upplever världen subjektivt vilket gör att du och jag inte har exakt samma syn 

på saker och ting, utan vi är färgad av våra erfarenheter och upplevelser. Då jag har läst 

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer har jag studerat både 

informatik och pedagogik är det dessa glasögon jag har tagit på mig vid utförandet av detta 

arbete. Detta gör att jag ser vissa saker som andra inte ser, men missar det som en annan 

skulle ha sett. 
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2.4 Källkritik 
På grund av min förförståelse har jag även blivit färgad av litteraturvalet vilket har gjort att 

mycket av den är relaterat till min utbildning. Exempel på detta är Orlikowski (1992a;b), 

Ciborra (1996), Churchman (1971), Suchman (1987) etcetera. Jag har även gjort 

litteratursökningar i Umeå universitets databaser samt läst uppsatser och avhandlingar för 

att finna inspiration till mitt arbete. Litteraturen har en kontors-bias och mycket handlar om 

arbete i kontorsmiljö vilket gör att det inte är direkt applicerbart för en skolmiljö. Men 

samtidigt argumenterar jag att detta handlar om hur individer förhåller sig ny teknologi 

varför jag anser det vara relevant litteratur för min studie. 
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4. Empiri 
Empirin inleds med bakgrundsfakta om skolan och delas sedan in i tre kapitel som går in på 

vad jag har sett i mina observationer och intervjuer vilka är kategoriserade efter de 

ämnesområden jag skapat utifrån mitt syfte. Kapitlen är upplagda så att jag först presenterar 

ett problem för att därefter synliggöra genom vad jag sett i mina observationer och intervjuer, 

analysera materialet med relevant litteratur varefter jag kommenterar min data. 

4.1 Bakgrund och fakta kring satsningen med iPad i 
skolan 
Skolan jag studerat ligger i en mellanstor svensk kommun och har 43 anställda varav 19 är 

förskolepedagoger, 15 stycken 1-5 lärare, 8 fritidspedagoger samt en verksamhetsansvarig. 

Två av lärarna på skolan är IT-pedagoger på deltid och det finns även en IKT-pedagog som 

arbetar heltid på rektorsområdets fem skolor. Hösten 2011 tog skolan hem iPads till IT-

pedagogerna för att de skulle utvärdera om den kunde vara ett lämpligt hjälpmedel i arbetet. 

Implementeringen resulterade senare till att resterande personal – undantaget 

fritidspedagogerna – fick iPads strax innan jul samma år. 

Detta har i sin tur lett till att när de skulle utforma sin IT-strategiplan år 2012 blev valet 

att satsa på iPad då de ansåg att detta var en bra investering för utvecklingen av IT-

kompetensen på skolan. Även förskolan inkluderades vilket aldrig tidigare skett, utan det är 

så sent som i höstas de har fått sin PIM-utbildning4, vilket skolan fick för sju år sedan, år 

2005 vid 1-1 satsningen. Till IT-strategin betalar skolan in pengar och får sedan ut läromedel 

för samma summa. Vid sista intervjutillfället hade det precis inkommit 16 stycken nya iPads 

till skolan vilka skulle distribueras mellan klasserna och fungera som en ”datapark”.  

 

                                                        

 
4 Pedagogisk Medie- och Kompetensutbildning (Skolverket) 
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5. Hur ser adaptionen och praxis i 
relation till surfplattor ut på skolan? 
5.1 Användarvänlighet 
När en individ ställs inför ny teknik försöker denne dra paralleller till tidigare erfarenheter 

och om individen inte finner dessa kan det uppstå konflikter vid implementeringen på grund 

av ingen eller bristande motivation (Orlikowski 1992a). Teknologi innebär inte enbart 

hårdvara utan även den sociala designen och hur individer samspelar med den. Om inte 

användarna förstår hur den nya tekniken ska användas eller det nya tekniska ”språket” kan 

de välja att avfärda det. I vissa avseenden har de dock inte något annat val än att anpassa sig 

och lära sig de nya artefakterna (Orlikowski 1992b, Johansson 2012). I skolans värld har 

pedagogerna, trots mångas protester, varit tvungna att acceptera det faktum att datorerna 

numer är en del av arbetsuppgifterna. 

Surfplattan har emellertid en helt annan dragningskraft. Jag upplever i mina 

observationer och intervjuer personalen på skolan som närmast euforisk när de pratar om 

iPaden, de lyser upp och vill berätta mycket om hur de använder den och varför den är bra. 

När jag däremot nämner datorer och hur de har hjälpt i undervisningen mörknade mångas 

blickar till. En fundering jag har är att om jag kommer tillbaka om sju år, lika lång tid sedan 

datorerna implementerades, kommer jag få samma slags mörka blickar? Truex et al. (1999) 

menar att tekniken är mer föränderlig och utvecklas snabbare än organisationer kan 

förändras och är därför svåra att matcha. Som en av pedagogerna uttryckte är datorn 

närmast utdaterad i skolans värld – nu när många har fått rutin på hur den ska användas.  

 

”Näe jag tror att datorn försvinner mer och mer. Sen känns det lite tråkigt på det 

sättet nu när datorn i mina ögon har haft sin storhetsperiod att det är nu som 

förskolan börjar få utbildning på den och fritids också. Ligger som efter hela tiden, 

jag kan tycka att vi redan borde ha haft den här utbildningen och lära oss mer om 

framtiden istället. Istället för att lära sig om det man förväntas redan att kunna.” 

(Intervju med i5 2012-05-03)  

 

Pedagogerna var alla överens om att iPaden är mycket mer användarvänlig än datorn. I en 

observation berättade en pedagog att denne aldrig hade hört talas om iPad innan, utan visste 

bara att det var någon slags ”läsplatta”, men var orolig över att behöva lära sig ännu en 

teknisk pryl. Inställningen ändrades dock när pedagogen såg en 3-åring som hanterade den 

med lätthet och lekte affär i en applikation: 

 

P3: ”När jag kom in sitter en treåring med ett spel och leker affär. Hon flyttar och 

grejar och det går undan! Då tänkte jag att, kan det lilla barnet då kan banne mig 

jag också.” (Observation 13 mars 2012) 

 

Vad som är viktigt med implementering av ny teknik är att se till så att den inte enbart är en 

”häftig modepryl”, utan att det finns en bakomliggande pedagogisk tanke. Underwood (2009, 

citerad i Skolinspektionen 2011) menar att tekniken bör integreras i undervisningen och där 

ta vara på de möjligheter till innovation den ger. Syftet till implementeringen ska inte enbart 
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vara den nya artefakten i sig. En risk som sker med implementerandet av ny, nästan 

obeprövad teknik är om den verkligen är så bra som folk förväntar sig. Risken finns att det 

blir en övertro till tekniken och att problem förväntas lösas per automatik. Problemen på 

skolan var – och är – att datorerna krånglar. De flesta hade hört talas om iPad innan, men 

det var inte så många som visste vad den egentligen kunde göra, eller vad den skulle 

användas till. Bland personalen fanns höga förväntningar men ingen föreställning om hur 

den skulle fungera i praktiken, medan andra var skeptiska till ytterligare en teknisk artefakt.  

 

”Ja det hade man ju gjort, men jag hade, jag var ju skeptisk. Tänkte vaddå, det är ju 

som en klumpig IPhone.” (Intervju med i6 2012-05-03) 

 

Majoriteten av respondenterna uttrycker i intervjuerna att iPaden har överträffat deras 

förväntningar högt. Ett exempel på detta är att musikläraren för två år sedan kände att den 

teknik som fanns tillgänglig inte stämde överens med de mål som var uppsatta för eleverna, 

bland annat saknades möjlighet att kunna spela in musikvideor, filma, dokumentera och 

spela in musik. När nya iPhonen kom insåg musikläraren att den skulle lösa de flesta 

problemen på ett relativt billigt sätt, alternativet som fanns var att istället få ha tillgång till en 

inspelningsstudio. Läraren var däremot skeptisk när iPaden implementeras eftersom detta i 

pedagogens tycke enbart var som en klumpig iPhone, men insåg senare fördelen med att ha 

en större skärm. Detta var även den lärare vilken använde iPaden mest som ett administrativt 

verktyg för undervisning, och inte i själva undervisningen med eleverna.  

I intervjuerna pekar personalen på att det har blivit en skillnad mellan kunskapen på 

datorer och iPad, och då till iPadens fördel. Detta eftersom beteendemönstret vid 

användandet av en dator respektive en surfplatta differentierar sig. Vid hanterandet av en 

dator behöver du ha en grundkunskap och grundförståelse om hur den fungerar genom att 

bland annat kunna hantera mus, tangentbord, operativsystem och programvara. 

Programvarorna till en dator skiljer sig markant åt medan applikationernas uppbyggnad är 

relativt lika varandra vilket gör att det kan vara lättare att känna igen sig. Detta kan uppfattas 

som motivationshindrande eftersom det är många faktorer att hålla reda på och ta till sig. 

Även om en erfaren användare inte finner det något större problem att använda sig av en 

dator och dess kringkomponenter kan en sällananvändare tycka att det blir krångligt. 

Hanseth & Lundberg (1998) menar att det är viktigt att ha slutanvändaren i åtanke när det 

designas system och implementeras ny teknik. Är det generellt sett låg kunskapsnivå på 

arbetsplatsen måste det ske en anpassning. Eftersom surfplattan upplevs mer direkt och 

enkel att använda kan detta vara ett bättre alternativ att implementera på institutioner där 

det finns sällananvändare. iPaden har enbart en knapp varigenom uppstart sker på under en 

sekund medan en dator tar markant längre tid innan den har startat, exklusive laddning av 

programvaran. Enligt mina erfarenheter blir mer fokus på uppgiften då 

transaktionskostnader med till exempel tid och krångel minimeras.  

Transaktionskostnader innebär de kringkostnader som uppstår utöver priset för en vara 

eller tjänst för en organisation eller individ. Grunden är ekonomisk och baserar sig på den 

modell Williamson & Coase utvecklade, men i vardagliga sammanhang kan det jämföras med 

när du ska åka iväg och handla på affären; det tar 20 minuter att promenera, men enbart fem 

med bil (Ciborra 1996). Du måste dock räkna in de kostnader som uppstår för bilen i bland 

annat bensin, olja, däckslitage etcetera. Här låter det i sig som att promenera är det bästa 

alternativet, transaktionskostnadsmässigt sett. Ciborra (1996) argumenterar dock att det 

finns sociala kostnader som måste tas i beräkning – vad som är viktigt i dagens samhälle: tid. 
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Den tid det tar att promenera till affären kan du istället spendera med din familj, och den 

möjlighet bilen ger i och med att du slipper släpa hem varor för hand underlättar om du 

exempelvis har problem med ryggen. I detta sammanhang går det att argumentera att de 

transaktionskostnader som sker när pedagogerna använder surfplattan är lägre än när de 

startar datorn, vilket gör att pedagogerna finner mer motivation i surfplattan.  

 

”Och det ser jag en stor skillnad och det är att han är mer lätt, du behöver inte lika 

mycket baskunskaper för att använda paddan som du behöver för att använda en 

PC. Och sen är PCn han har ju alltså, folk är inne och trycker på olika knappar och 

sådär och plötsligt blir det helt mycket blir jättekonstigt och det är egentligen bara 

du har lyckats gå in på inställningar på nå vänster när du skriver i Excell eller vad 

du gör och det gör du ju inte med de här. Utan det här är ju jätte.. 

handhanvandefelen på de här går ju inte att jämföra med handhavandefel som man 

kan göra på en bärbar dator, och det underlättar ju enormt mycket.” (Intervju med 

i4 2012-04-27) 

 

”Ja, det som är.. några styrkor är ju att den är så direkt, det finns ingen väntetid på 

paddan och det tror jag att många pedagoger upplever som en av de stora grejorna. 

Att man slipper det där med vänta, för det är ett ganska stressigt jobb att vara 

lärare och det har ju vart en sak som dragit ned användandet av datorer, att man 

orkar inte plocka fram dem för det kommer strula med någon dator och det kommer 

ta tid också kommer de inte hinna göra så mycket. Men det problemet finns inte med 

paddorna eftersom de går på direkt. Det är bara en knapp och sen är den igång. 

Och det är samma sak när man ska stänga av att man behöver inte logga ut och 

vänta på att den avslutas. (Intervju med i3 2012-04-26) 

 

Eftersom erfarenheten skiljer sig från individ till individ är det olika aspekter av artefakten 

som blir belysta när fördelarna presenteras. Samtliga respondenter uttryckte att iPaden hade 

en fördel framför datorn eftersom den var snabb, lätt och smidig att ta med sig överallt, i 

jämförelse med datorerna som kan bli tunga och klumpiga. En del menade att datorerna, 

istället för vara bärbara, blev stationära då de antingen blev kvar på skolan eller i hemmet en 

längre tid. På frågan om de tar med sig iPaden hem svarade alla respondenterna ja, just 

eftersom den är så liten och smidig. Andra argument från de som hade lägre datorvana är att 

det inte var ett stort steg till iPad från PC-miljön då de ansåg att iPaden är pedagogisk. 

Respondenten från andra intervjun menar även att den är väldigt konkret och logisk samt att 

det finns bra media- och pedagogiskt utbud i den (i2).  

 

”Den är ju mer portabel än en dator också, det är inte så mycket att släpa på. Så det 

tror jag många tycker är skönt. Det var ju en miss med lärardatorerna att det är ju 

en rejäl klump. För många som inte är så intresserade har det ju blivit att antingen 

så finns datorn kvar på skolan hela tiden eller så är den hemma långa perioder och 

inte här i skolan. Och så var ju inte tanken riktigt. Tanken var att den skulle följa 

med fram och tillbaka varje dag och alltid finnas att man använde den på det sättet. 

Och det är ju lättare med en padda då.” (Intervju med i3 2012-04-26) 

 

”Den är ju tilltalande på något sätt, lättillgänglig, formen storleken, den är ju lätt 

att hålla i och man kan ju ha med sig den på många ställen, väldigt mycket bra 
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appar som man kan ha där. Både mediautbud och pedagogiskt material till barnen. 

Jag tycker att den är jättebehändig, det är det som är skillnaden. Lätt att ta med 

sig.” (Intervju med i2 2012-04-25) 

 

Respondenternas ställningstaganden påvisar även Jennings et al (2011) i sin statistik; 90,5 % 

av de anställda på Trinity College ansåg att iPaden var enkel och snabb att använda. 

Statistiken visar också att den långa batteritiden som en surfplatta ger är en motiverande 

faktor, vilket även majoriteten av respondenterna uttryckte som ett starkt argument att 

använda den framför en bärbar dator. Även Marmarelli & Ringle (2011) belyser i sin rapport 

detta som en av surfplattornas styrkor. Som Henriques (2010) påvisar i sin studie hade 

Stockholms Stad problem med att datorn tar för lång tid och involverar för mycket 

transaktionskostnader för att vara ett effektivt verktyg i undervisningen. Häri skiljer sig 

surfplattorna markant, problemet med datorerna är att de är segare att starta upp och 

således blir det en längre responstid vilket enligt pedagogernas erfarenheter leder till att 

barnen tappar fokus. Alla pedagogerna belyste iPadens styrka med att den är lättillgänglig 

och det går att ta fram information snabbt, vilket är en fördel då barnen fort kan tappa 

intresse om de inte får direkt respons. Pedagogerna upplever även att det blir mindre 

stressigt när hanteringstiden minskar och de kan istället lägga fokus på att hjälpa fler elever 

per lektion.  

 

”[…] som det är idag så är ju ungarna så van att det bara är såhär [knäpper med 

fingrarna] och det finns ju ingenstans, ja antingen får man ju göra nånting åt det 

eller så också får man bara köpa läget. Och det är ju svårt att göra nånting åt det 

eftersom hela samhället är lite såhär nu [knäpper med fingrarna] det ska ju vara 

direkt respons och så har ju också vi blivit mer eller mindre och då är det här 

alldeles ypperligt för det fångar ju stunden. För den stunden du får ute i skogen då 

alla ser en spillkråka, hälften har aldrig sett en spillkråka, och sen kunna göra det 

här och nu och då har du ju redan 75 % av lektionen redan gratis. Det blir en 

direktkoppling till de dom ser och då blir det ju en direktkoppling och det är klart då 

plockar du ju fram det här och visar. Det blir ju ett ypperligt tillfälle också kommer 

det en massa mer frågor också vidare.” (Intervju med i4 2012-04-27) 

 

”(i5): Och det är, just snabbheten att kunna fånga barnen när dom vill. Sitter vi där 

och ritar fiskar och kommer jag, har jag då min planeringstid två dar senare och 

har gjort den och hittat nå läckra bilder på fiskar att lägga fram, det är ointressant. 

Det ska hända direkt, dom är van att det händer direkt. Och det är ju deras 

nyfikenhet och lusten att lära som man ska bygga på. Och då vill man gärna ge dem 

inputen så fort som möjligt. 

(S): Det blir som en kamp med tiden?  

(i5): Jamen det är ju lite det, behålla fokuset. [...] Ta med den ut i skogen, vi har nån 

app – Leafes där man tar kort på löv också får du upp vilket träd den kommer från. 

Det är såhär läckert att se, finns det nåt sånt här träd i närheten eller har det blåst 

eller hur har det kommit hit? Man hör fåglar man kan börja gissa sig ungefär hur 

den ser ut, var det då en hackspett så.. kanske man får fram ljudet på paddan, man 

kan höra den en gång till, man kan se hur den ser ut, vad den äter, om den får ont i 

huvudet när den hackar i trädet – nämen det finns ju hur mycket som helst! Och det 

är ju den där direkta [knäpper med fingrarna] informationen.  
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(S): Det blir inte samma sak som när de kommer in sen och du ska ta upp det? 

(i5): Näe, kommer ni ihåg hackspetten ni såg förra veckan? Nä men vaddå. Ja det 

blir ju jätte, det skulle kunna gå att göra det bättre, helt klart.” (Intervju med i5 

2012-05-03) 

 

”Ja men det är ju det här att man kan slänga fram den på tio sekunder jämfört med 

att hämta en elevdator. Eftersom de inte finns i klassrummet utan då ska man gå på 

mediarummet och hämta datorn och de kan vara upptagna eller så.” (Intervju med 

i1 2012-04-24) 

 

”Ja egentligen är det samma sak men det är ju mycket behändigare och ta fram en 

sån där än sätta igång en dator gå och hämta en dator och se till att den är laddad 

och koppla in och sådär så det är klart att den här är mycket enklare att använda, 

speciellt när de ska söka fakta på Google eller på Wikipedia. Det är ju otroligt 

behändigt att bara - varsågod. och vi skulle kunna ha… man skulle kunna önska att 

man hade åtminstone fem eller åtta stycken i klassrummet, då skulle de användas 

mycket mycket mer bland eleverna.” (Intervju med i1 2012-04-24) 

 

Som visat i både intervjuer och observationer är det en markant skillnad mellan hur 

personalen tar till sig datorer och iPads. Surfplattan vinner framför datorn i ett flertal 

aspekter genom att den bland annat reducerar deras transaktionskostnader – då framförallt i 

tid och minskat krångel. Andra faktorer som påverkar entusiasmen är att den upplevs som 

mer pedagogisk och behändig genom sin ringa storlek. Det är inte enbart lärarna som är 

positivt inställda till iPaden utan även eleverna finner den lockande att använda vilket gör att 

det blir en pedagogisk vinst i undervisningen.  

5.2 Praxis 
Enligt Robey & Boudreau (1999) är kulturen viktig inom en organisation och ses som det lim 

vilket håller ihop verksamheten och fastställer dess identitet. Vid implementering av ny 

teknik måste kulturen kuva sig efter den vilket innebär att det kan uppstå konflikter med de 

redan existerande subkulturerna (Robey & Boudreau 1999, Johansson 2012). En respondent 

belyste att pedagogerna använde iPaden mer frekvent vid jul då de precis fått den, men att 

användningen hade gått ner nu (i3). Detta går att härleda till att den har blivit mindre 

spännande och de övergått till ett mer vardagligt användande istället. Jag gick in i denna 

studie med en föreställning att de skulle arbeta med iPad och dator under dagarna i 

personalrummet, då detta fungerar som kontor för pedagogerna. Vad jag upptäckte relativt 

tidigt in i observationerna var att interaktionen med dem inte alls förekom lika frekvent som 

jag hade förväntat mig. Efter ett par intervjuer och diskussioner kom det fram att de inte 

använde den i personalrummet då detta var deras lediga tid, deras rast. Två pedagoger 

uttryckte: 

 

”(P4): Vi sitter inte på dagarna, utan det är när skolan är slut vid två tre som det 

blir något. Vi har ju inga håltimmar egentligen 

(i1): Vi sitter inte på rasterna, det är ledigt. Så det är fel.” 
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Varav en annan kontrar: 

 

(P5): ”Men du sitter ju med paddan i knäet hela tiden. 

(i1): Jo, fast då kollar jag ju bara Aftonbladet eller så.” (Observation, 

personalrummet 13.20 onsdag 25e april 2012.) 

 

Till synes är användningen differentierad beroende på situation och person. Vissa använde 

den enbart i undervisningen medan andra nästan uteslutande hade den som ett 

administrativt verktyg. Citaten ovanför säger emot sig själv i vissa avseenden; enligt 

observationsanteckningen menar i1 att de inte använde iPaden under rasterna, medan P5 

påpekar att vissa – bland annat i1 – faktiskt gör det. Varför denna dissonans existerar 

härleder jag till kulturen på organisationen. Detta beteende skulle till exempelvis inte fungera 

på ett universitet eftersom det där inte finns några raster. Har en lektor luckor mellan 

föreläsningarna räknas inte detta som ledig tid, utan det går åt till annat administrativt 

arbete. När jag kommer och ifrågasätter varför de inte arbetar mellan lektionerna istället för 

att samla arbetet till efter skolan slutat sker det den konflikt Robey & Boudreau (1999) talar 

om. Som nämnt skiljer sig även användarerfarenheten åt mellan personalen, vilket märks 

både i mina observationer och intervjuer.  

 

”(i1): Vet du hur du gör när du hämtar program?  

(P6): Näe. 

(i1): Du går ju på App Store. Jag har inte loggat in idag, måste göra det. [viskar] 

Det är så mycket. [pratar om annat en stund medan den första petar på paddan och 

loggar in på internet] 

(i1): Titta här då , det här inte svårt, P6. Du går till Appstore, det har vi alla, trycker 

på den, vad fan, men… [Mutter. Föraktfullt fniss från P6]. Men varför vill den inte 

funka.. jo här! Du går ju på köp, du är ju redan inne, letar Spello, här fanns den inte, 

då går du bara vidare. Så! Då trycker du bara här, kommer vidare, så laddas den 

ner.  

(P6): Ja men då ska jag pröva det.” (Observation, personalrummet 9.50 onsdag den 

18e april 2012.) 

 

”[…] jag har inte så stor erfarenhet av Apple, men annat än att det har inte nånsin 

strulat någonsin för mig, varken IPhonen eller den här, medans PC och de här 

elevdatorerna det är ju alltid nåt strul med uppdateringar och… för det här skjuts ju 

som ut, jaha nu har du massa uppdateringar, så tryck du så går det på tretti 

sekunder sen är det uppdaterat, allting på en gång. Så är ju inte fallet med 

elevdatorerna, dom kräver otroligt mycket tid, så är det. Det känns mer rejält det 

här än datorerna. Jamen batterierna håller mycket mycket längre, bara en sån sak. 

Och de är ju lättare, det är ju inte lika benäget att de går sönder alltså. Att man 

tappar ner dem och såhär, för nog har det flugit mycket elevdatorer, bara att nån 

har stött till dem så har de farit i golvet och sen är det god natt.” (Intervju med i6 

2012-05-03) 

 

Pedagogerna är trots den skilda användarerfarenheten över lag positiva och jag har genom 

intervjuer och observationer fått uppfattningen att det finns ett starkt kollegialt stöd att få. 

Suchman (1987) diskuterar över hur viktigt språket är, som i detta fall inte handlar om 
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mänskligt utan teknikspråk. Finns det inte någon som kan tolka, eller ingen utbildning hos 

individen i grunden uppstår svårigheter för de oerfarna användarna. En aspekt som kan 

ställa till problem i en implementation är att individerna anser det vara för stor skillnad mot 

för den tidigare tekniken och att den nya är svår att förstå. Men som respondenterna påvisar 

får de stöd i sina kollegor och finner mer motivation i att använda iPaden än datorerna. I en 

stor del av sin teknikanvändning hade många pedagoger börjat ersätta datorn till förmån för 

iPaden och det största argumentet var att surfplattan är mindre tidskrävande och enkel att 

använda. Att läsa mailen, First Class, var något vilket majoriteten tidigare använt datorn till 

men som nu ersatts till stor del med iPaden.  

 

(S): ”När paddan kom, använder du den [datorn] mindre nu? 

(i1): Ja det gör jag. […] Alltså jag använder ju paddan som jag använder den som, 

istället för min dator vad det gäller mina egna, alltså läsa av brevlåda och sådana 

saker. Och likadant om man ska gå på Google och ta reda på uppgifter då använder 

jag ju den här så den är ju mycket behändigare så att hemma sätter jag knappt på 

min dator längre, den stora alltså. Då har jag ju den där, den är ju minst lika bra, 

det är bara skriva ut som jag inte kan.” (Intervju med i1 2012-04-24) 

 

Den existerande kulturen är viktig och visar sig på skolan genom att de har en bra kollegial 

samarbetskultur. Pedagogerna har en kontext där de kan tala naturligt med varandra i 

fikasoffan om tekniska problem och dessutom utforska artefakten. Detta gör att de hjälper 

varandra med både det tekniska språket och att finna lösningar på problem de upplever kring 

iPaden. Genom att de får hjälp av kollegorna med teknikspråket kommer 

användarerfarenheten att öka markant och minska den teknikklyfta som finns inom skolan.  

5.3 iPaden som pedagogisk resurs 
Inom både skola och förskola har pedagogerna märkt att iPaden stimulerar samarbete 

eleverna emellan som de även upplever på en förskola i Göteborg (Lärarnas Nyheter 2012). I 

intervjun med IT-pedagogen berättar denne att det går att sätta ihop konstellationer som du 

aldrig annars hade kunnat para ihop, och en annan berättar att det har ökat tjejernas 

självförtroende att använda teknik. 

  

”Ja alltså vad än du säger i stort sett att ska vi… sortera färger, är det nån som vill 

följa med och sortera färger en stund med iPaden. Och direkt har du hela gruppen 

som vill haka på. Den har en sån grym dragningskraft vilket man borde kunna 

utnyttja mer. Och du kan sätta ihop konstellationer som aldrig, aldrig närmar sig 

varandra låter ju hårt men, totala motpoler kan du sätta ihop som... dom leker inte 

nå mycket med varandra, får man välja vilket bord man vill sitta vid så hamnar de 

sällan vid samma bord. Men du kan… du kan stoppa ihop i stort sett vilka som helst 

och dom kommer dit med positiv inställning och är sugen på att samarbeta. Och det 

är jätteläckert att se. Och att man kan, jamen det är lite lägereldseffekten, att du kan 

skicka ihop ganska stort antal och jobba tillsammans med dem. Det är läckert att 

se.” (Intervju med i5 2012-05-03) 

 

”(i4): Och sådana där saker det kan man ju, det som är så himla roligt det är ju att 

det är verkligen ett samarbete när de sitter, för har du en, han sitter ju inte ensam i 

ett hörn med appen, utan det blir ju några där och det blir en diskussion, det blir 
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social träning och det är ju jättemånga såna bitar också som man inte heller får 

glömma som är ganska viktiga. För det är ju just det här att om en har han så ska 

de andra kunna acceptera att en har den då ska dom ju försöka hjälpas åt så det blir 

en jäkulst social träning. För många elever har ju ganska svårt med att vänta på sin 

tur. Vänta, så att det kan jag också tycka är en viss fördel. 

(S): Har du märkt skillnad just från i höstas? 

(i4): Jo litegrand har jag gjort det, framför allt på många utav, nu hörs det som om 

jag är en traditionell köns… men alltså framförallt tjejerna, i början när tjejerna fick 

använda iPad så hände det inte alltför sällan att det kom en grabb, och det dröjde 

inte länge innan hans fingrar var på paddan och tjejen satt bredvid. Men så, och då 

fick man ju lov att gå in och styra det där så att, näe det är inte du som har den, det 

är hon. Och det har jag ju sett, nu står killarna där och tittar och är ändå som dom 

tror att dom ska kunna lite mer än vad dom kan egentligen, och ska visa eller säga 

men de tar inte över.  

(S): Vad roligt att se förändring 

(i4): Ja det blir bättre, det var ganska fascinerade och många av tjejerna var 

egentligen bättre än vad killarna var men liks förbaskat så var killarna, innan slutet 

så var det killarna som hade paddan i handen. ”Jag ska bara visa dig”. Och det har 

blivit betydligt bättre. Men sen just det här, sen kan jag också tycka en annan sak är 

bra att det inte är alltid sådär sten, millimeter-rättvisa. Och det kan jag också tycka 

är ganska nyttigt, att man inte ser att det är tretti sekunder, och när tretti sekunder 

har gått då ska den andra ha, utan det är, ibland får en ha mer.” (Intervju med i4 

2012-04-27) 

 

Som synes är entusiasmen hög bland både elever och pedagoger, vilket jag inte sett i någon 

liknande rapport kring En-till-en satsningen. Det blir även ett hjälpverktyg till andra 

områden, som till exempel genusproblematiken respondenten handskas med genom att 

utnyttja iPaden.  

5.4 Den digitala kompetensen 
iPad i skola och förskola är inte ett utforskat område – snarare tvärtom – fenomenet har bara 

funnits i ett fåtal år. Första iPaden släpptes i april 2010 och det skulle dröja ett tag innan 

pedagogerna insåg möjligheten med denna i undervisningen. På grund av detta kan det 

upplevas problematiskt att hitta relevanta applikationer som är anpassade för skola och 

förskola. Skolan har testat en mängd och respondenterna tryckte på att de har ett bra 

kollegialt samarbete vad gäller att hitta nya. Detta märkte jag även i mina observationer då de 

vid ett flertal tillfällen diskuterade i personalrummet, exempel finns på sidan 18 när två 

pedagoger försöker hitta programmet Spello. En av IT-pedagogerna ansåg att det har saknats 

ett IT-hjälpmedel för förskolan och att iPaden är det första som passar in, både för barnen 

och pedagogerna. Pedagogen var negativt inställd till att de datorprogram som fanns till 

förskolan var föråldrade. Däremot upplevde respondenten iPaden som ett positivt verktyg 

eftersom den ger direkt och respons steget med kringredskap, exempelvis tangentbord och 

mus, försvinner vilket lockade likväl barn som vuxna att använda. 

 

”(i5): Jag har inte haft erfarenhet av dem tidigare men jag tyckte att det har totalt 

saknats IT-hjälpmedel mot förskolan. För det här kändes som om det var den första 

grejen egentligen mot förskolan som har passat bra in i förskolans verksamhet. 
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(S): Okej, varför känns det som så? 

(i5): Okej, med appar, de kommer ju mer eftersom. Det är ju en kostnadsfråga 

också, ska du köpa in en skollicens på ett tio år gammalt program, för jag tycker 

många av PC-programmen har varit fruktansvärt dåliga, som jag testade i höstas. 

Att man skickar ut ett förskolepaket, jättebra, också står det copyright 1995, då blir 

man ju bara förbannad. Men tekniken är ju enkel, tryck – där du trycker där händer 

det, inte att du ska trycka runt på pilarna på tangentbordet eller flytta runt en mus 

eller… du ser vad du trycker på vilket gör att det lockar ända från 1,5 åringen ända 

uppåt.” (Intervju med i5 2012-05-03) 

 

Målet skolan har är att det ska fungera som en instegsartefakt till datorn i årskurs ett och två, 

för att övergå till dator i år tre. Eftersom iPaden är lättare att ta till sig har pedagogerna en 

framtidssyn att de kommer underlätta lärandet och anpassningen till dagens rådande 

informationsteknologiparadigm. Respondenten i fjärde intervjun upplever det som mycket 

svårare att söka information och få relevanta träffar nu mot för ett par år sedan. Läraren 

anser att iPaden har hjälpt i detta då informationen i en applikation ofta är mer relevant, och 

går snabbare att hitta än om eleverna skulle ut på internet och söka.  

 

”(i4): Och de finns säkert i den här burken, ute på cyberspace, men jag har känt de 

här åren som jag har jobbat så börjar det bli svårare och svårare att hitta det här: 

du vill ha. Utan det är så himla mycket ute på nätet så det måste, saker som du 

kunde hitta ganska fort med vikingatiden till exempel, kunde ganska fort hitta saker 

som var matnyttiga medans idag slår du på vikingatiden så får du först, de fem 

första är reklam grejer som av nån konstig anledning kommer upp när du söker 

vikingatiden och innan du hittar det har du fått gå igenom så jävla många sidor och 

det är fördelen med den här, du ser en app, du köper den eller, får han gratis och sen 

har du det, då får du köpa det som är i här, och oftast är det ju jättebra och det har 

det hänt jättemycket de senaste åren att du får så mycket träffar som du inte vill ha, 

du måste precisera det så himla mycket mot för vad du behövde för ett par år sen.  

(S): Man måste vara duktig på informationssökning 

(i4): Ja precis, vilket du inte behövde förr då räckte det med att skriva vikingatiden 

men nu måste du vikingar dutt dutt duttrr då kanske du får nånting som du känner 

är matnyttigt för säkert de här astronomigrejerna finns nog också där, men innan 

du har hittat de här pärlorna bland alla svin som finns så har du tröttnat. Det är 

mycket mindre ansträngning.” (Intervju med i4 2012-04-27) 

 

Informationssökning är ett bra exempel på vad jag nämnde i inledningen på digital 

kompetens och 21th century skills. Som respondenten beskriver krävs det idag en helt annan 

kritisk syn än det tidigare då internet hela tiden expanderar. Därför tjänar pedagogerna in tid 

och minskar transaktionskostnader genom att istället ladda ner relevanta applikationer. 

Risken är dock, som pedagogen nämner, att de ibland får ”köpa grisen i säcken”, men att 

fördelarna väger över nackdelarna. För att minska detta problem driver de två IT-

pedagogerna efter eget initiativ en blogg där de recenserar applikationer som används i 

undervisningen. Här blir IT-pedagogerna som ett slags filter på App Store för andra då de 

inte behöver gå igenom irrelevanta applikationer, utan kan utnyttja programmen de funnit. 

Det ger i sin tur en fördel för de pedagoger som har låg dator/iPad-vana. När de använder 

iPad i undervisningen realiserar de även de mål som EU-kommissionen satt upp kring den 
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digitala kompetensen och ökar således elevernas kompetens inom dagens rådande 

kunskapsparadigm. 

5.5 Surfplattan som pedagogiskt hjälpmedel 
Skolans mål är att använda sig av applikationer som har en pedagogisk grundtanke, vilket jag 

upplever att de lyckats med. Alla respondenter påpekar att de måste se till att iPaden inte 

bara blir till en modepryl och att de inte bara slänger in dem till ett barn utan att de faktiskt 

arbetar tillsammans med dem. En av frågorna jag ställde var vilka program de använde sig 

av: 

 

”Det är ju stavningslek, knattematte, klocka som jag använder mig mycket utav. 

Men sen är det ju några spel som är med, legospelet som inte är de allra 

pedagogiska men det är som ett annat slags spel då, men vi försöker att skaffa de 

här apparna som har en tanke bakom det hela, med det här med lärande i fokus.” 

(Intervju med i2 2012-04-25) 

 

”Som om vi tar då skolstil till exempel för de som har lite läs och skrivsvårigheter är 

ju skolstilen den appen, nu minns jag inte vad den kostar om han kostar 7 eller 22 

kronor minst, om inte bättre än ClaroReader som kostar 5000, och det är till dator. 

[…] och skolstil till exempel är jag jätteimponerad av, den som ljudar och ett 

program som kostar 22 kronor och klarar av fler ord än vad den där som vi 

betalade femtusen för, sånt blir man ju också jätteimponerad av.” (Intervju med i4 

2012-04-27) 

 

”Jag har sånt härligt kort från i höstas då vi hade gjort olika grejor i grupperna på 

förmiddan också innan samlingen är det alltid en sån där halvkritisk punkt, när alla 

ska tvätta händerna och sätta sig i ring och man ska vara… det är trångt helt enkelt! 

Och la fram iPaden också hade jag laddat den med kort med vad vi gjort på 

förmiddan också hade jag gjort ett memory av det. Det finns en sån där app som 

gör sånt där jättenkelt, man väljer bara kort också kastar den ihop ett memory. Och 

vilken.. vilket samarbete när de sitter där och gissar i turordning. Dom låg tio 

stycken på magen framför en på i rummet på stora runda mattan. Och det var ju 

helt magiskt, korten de tittade på var ju när ett barn hade hoppat ifrån ribbstolen 

första gången, längst upp från ribbstolen ner på tjockmattan och det var ju en kick i 

sig, men vilken kick när alla kompisar sitter och benämner det här! Ja men kommer 

ni ihåg vart det här var, när det här barnet hoppade ifrån ribbstolen, ja det låg där. 

Att man uppmärksammar varandra. Så det var en läcker grej! Eeeh… jamen allt 

möjligt! Vi har gjort egna sagor på den, när du tar in kort och flyttar runt dina 

figurer i antingen en sagobakgrund eller i en eget taget bakgrund, det har också 

varit läckert att se dom prata in och flytta runt dom där och låta fantasin flöda och 

få visa det för kompisarna sen. Det har varit bra. Några har varit sugen på att 

börja skriva litegrand, känna sig för hur bokstäverna låter och vad som händer när 

man sätter ihop dem. Och det är… jamen och berätta sagor, kunna spela in enkelt. 

Både ljud och så när vi har haft teater har vi kunnat filma in teatern med iPaden 

också och spela upp sen.” (Intervju med i5 2012-05-03) 
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Respondenterna visar att det finns pedagogiska vinningar av att använda sig av iPad i 

undervisningen. Det är många aspekter av surfplattan som ger resultat, inte bara hos 

eleverna utan även för pedagogerna. Det är ett flertal pedagogiska mål som uppfylls med 

iPaden, bland annat främjar den kollaboration och stärker barnens självkänsla när de 

bekräftar varandra. Som i exemplet med ClaroReader jämfört med Skolstil tjänar 

pedagogerna på att de slipper proceduren att ta fram en dator, eleverna får ett program som 

ger dem mer och dessutom sparar kommunen pengar då Skolstil kostar mindre. 

Ett administrativt verktyg som diskuterades flitigt med två pedagoger var Splashtop vilket 

är ett program som tillåter dig att styra datorer från iPaden (i4, i6). Det vill säga att i din iPad 

har du klassens datorer inkopplade, och om du går in på en specifik dator kan du se vad 

användaren – eleven – gör för tillfället. Fördelen med detta ansåg pedagogerna var att om de 

såg att en elev satt fast och behövde hjälp kunde de gå direkt till denna utan att konstant 

behöva patrullera varje elevdator. Barnen vet inte att lärarna ser vad de gör, men detta kan 

minska stressen på eleverna då de känner sig mindre övervakade när ingen lärare hänger 

över axeln på dem. En annan funktion detta program har är att lärarna via iPaden kan stänga 

ner program, så om de exempelvis ser att någon sitter och spelar spel kan de stänga ner detta 

utan elevens vetskap. Det går att diskutera hur moraliskt ett sådant övervakningssystem är 

men så länge som syftet är bra och sker under skoltid bedömer jag det som acceptabelt. 

5.6 Framtiden  
Önskemål från merparten av respondenterna var att få tillgång till en hel eller halv 

klassuppsättning iPads så eleverna kan vara två stycken på varje och därigenom kunna göra 

grupparbeten. Två pedagoger tryckte också på att det vore önskvärt att eleverna i framtiden 

ska få ta fram och skapa sitt eget lektionsmaterial. 

 

”För det tror jag är framtiden, eller det tror jag stenhårt på när de gör sina egna 

läroböcker. Dela upp som om vi nu till exempel fick till det till landskap. Drog 

igenom det hur man ville göra, fyra fem landskap så dom visste vad som fordrades 

när de skulle göra den här landskapsboken och så fick dom då göra en rejäl bok om 

dalarna den gruppen, Västerbotten den gruppen och sen vart det ett e-läromedel. 

Då tror jag dom har lärt sig enormt och sen skriver barn på barns vis så behöver 

man inte vara så jävla noga och rätta alla stavfel.” (Intervju med i4 2012-04-27) 

 

”Det skulle ju vara jättebra om man kunde, jag skulle vilja att eleverna hade sådana 

här och i större utsträckning kunna göra, alltså jobba mer med, alltså att de kan 

göra sina egna läromedel […] det är så lätt att söka information att de kan göra 

sina egna filmer eller presentationer eller. För all info finns ju där, man behöver 

kanske inga läroböcker, dom här tråkiga böckerna från sjuttitalet, kasta bort skiten 

för allting finns ju här! Så det skulle jag vilja, bort med läroböcker också får dom 

mer, i större utsträckning göra sina egna läromedel.” (Intervju med i6 2012-05-03) 

 

Tekniken följer en pedagogisk grundtanke genom att – som jag redan nämnt – skapar 

förutsättningar för både elever och lärare att utveckla sina kunskaper. Att skapa egna 

läromedel är idag en aktuell trend inom IT och lärande vilket är något som vi kommer se 

mycket av framöver. Några av respondenterna använder sig av Book Creator i 

undervisningen vilket är ett enkelt program som går ut på att du ska göra egna böcker. Detta 

är något som inte tidigare har utnyttjas på datorerna i speciellt stor utsträckning, mycket på 
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grund av att pedagogerna har upplevt att de inte fungerar bra i undervisningen. En av 

frågorna jag ställde till respondenterna var vad de såg att surfplattan kunde ha för fördelar 

gentemot datorn. Det vill säga om de ansåg att den skulle fungera bättre och anammas lättare 

än datorerna hade gjort och varför. Svaren jag fick var varierande men majoriteten 

poängterade att det inte fanns något som var säkerställde att iPaden inte skulle krångla lika 

mycket. Däremot ansåg de att den hade bättre förutsättningar. En annan åsikt var att om de 

fick tillräckligt mycket utbildning skulle risken minimeras, en tredje menade att det finns risk 

att det blir en övertro till tekniken: 

 

”Det har jag ingen aning om, det vet jag inte alls. Det… det är väl så också att det 

jag kan känna är ju att det går ju, inköpen går ju fortare än både 

kompetensutveckling och tekniken. Det kan ju lätt bli så, man tar ett beslut att nu 

ska alla få bärbara datorer, tjopp! Men vi ser exempel på många 7-9 skolor där dom 

har 1-1, tekniken funkar inte och pedagogerna har inte kompetensen att använda 

det i undervisningen också vidare också vidare. För jag menar, det är just det där 

för en stor kommun att allting är i en fas, nu är vi förberedda, så jag menar att 

svara på paddan om den också kommer strula, det är jättesvårt. Jag hoppas att det 

är lite mindre komplicerat så att den ska funka smidigare men, det är ju redan nu 

saker som kan vara frustration som inte funkar så. Så att, näe det vet jag faktiskt 

inte hur det kommer att bli.” (Intervju med i7 2012-05-03) 

 

Hur det faktiskt blir återstår att se eftersom det fortfarande är få skolor som satsat fullt ut på 

surfplattor. Hittills verkar det som om att implementeringen av iPaden i skolan varit 

problemfri, det finns dock flertalet bakomliggande faktorer som inte fungerar bra. Detta 

kommer jag avhandla i kommande kapitel. 
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6. Vilka är problemområdena? 
6.1  Programtrassel skapar avbrott 
När en person är fokuserad på en arbetsuppgift är det inget i omgivningen som egentligen 

existerar. Då jag skriver detta arbete är hela mitt fokus riktat mot de ord och meningar som 

uppstår på skärmen efter att jag tryckt ner tangenterna i en specifik ordningsföljd. Även om 

min hjärna samarbetar med mina fingrar samtidigt som en komplex algoritm pågår inuti 

datorn är jag inte medveten om detta i nuet. Det är självklart att det behövs något mer 

avancerat än att trycka på ett par knappar för att orden ska uppstå på skärmen, men detta är 

det inget som berör mig vid det skrivande tillfället. Om då mitt ordbehandlingsprogram 

slutar fungera eller bokstäverna skrivs i fel ordning, trots att jag trycker på rätt tangenter, 

uppkommer det en störning vilket gör att det fokus jag nyss hade försvinner och flödet av ord 

slutar att komma. I värsta fall har jag glömt bort vad det var jag skulle skriva efter att 

problemet har rättats till. Denna realitet existerade inte nyss när jag skrev och det blir således 

en dissonans mellan mitt skrivande och den krasch av programmet som blev. Om detta 

fenomen fortsätter att upprepas, att jag blir avbruten i mitt arbete flera gånger under ett 

skrivtillfälle, kommer jag tillslut få nog och klassa datorn eller programmet som obrukbart. 

Om jag då behöver denna artefakt eller programvara i mitt arbete kommer det få 

konsekvenser i form av bland annat motivationsbrist till arbetsuppgiften (Winograd & Flores 

2002). 

Varken systemet eller rutinerna med iPad eller dator fungerar idag felfritt på skolan. 

Största problemen med iPaden är anslutningen till nätverken och genom att det inte fungerar 

som det ska uteblir även andra viktiga funktioner som exempelvis utskriftsmöjligheterna, 

åtkomst av filsystem och mappar etcetera. 

6.2 Problemet med nätverken 

Bild 3: Post-It-lappen 
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Bilden är tagen i slutet av en intervju som utspelade sig i ett litet ”teknik-rum” där 

respondenten uppmärksammade mig på en Post-It-lapp fastsatt på en laptop med texten:  

 

”Det finns inget internet + att det går inte att logga in på First Class” 

 

Eftersom det är via internet som pedagogerna kommer åt sitt material är detta en funktion 

som måste fungera för att deras arbete skall kunna fortgå. Att läsa mailen är även en viktig 

aspekt av vardagen då de behöver vara uppdaterade med information från bland annat 

verksamhetsansvarige. Vad majoriteten av respondenterna uttrycker som huvudproblemet 

med iPaden är just de nätverk som existerar. I dagsläget finns tre olika: Admin, Elevnät samt 

WWW-nätet. Admin och Elevnätet är kopplade till intranätet där alla skrivare, skolans 

elevdatorer och kommunens server finns medan WWW-nätet är ett öppet WAN5. WWW-

nätet kommer du åt överallt; stadshuset, stadsbiblioteket, bussar etcetera – men däremot 

inte det intranät som pedagogerna dagligen behöver ha åtkomst till, vilket väcker frustration 

och irritation. Följaktligen leder detta till att pedagogerna inte kommer åt sitt 

undervisningsmaterial via iPaden vilket gör att de inte kan använda den i dess fulla 

utsträckning utan måste ta till datorn som komplement. Pedagogernas önskan är att de tre 

näten ska enas till ett och vara åtkomligt även för iPaden för att de ska kunna använda 

iPadens fulla potential. 

För att komma åt WWW-nätet behövs det en inloggning varje dag med en personlig 

dataanvändare vilket har upplevts som krångligt av personalen. IT-pedagogerna har upptäckt 

att en del felanmäler att de inte kommer åt i internet, vilket de gör i sitt eget hem på grund av 

att de där har en automatisk inloggning till internet. Felet är egentligen att de missar 

inloggningen och fortfarande är offline. Eftersom majoriteten av applikationerna till iPad är 

beroende av en internetuppkoppling blir detta till ett problem. 

 

”Det enda som det har varit strul med här som fått hjälpa till är ju den här 

inloggningen… man måste göra en inloggning varje dag för att komma åt vårat 

nätverk och det har varit struligt för en del. För då glömmer dom bort det och då 

ska dom ut och titta på nätet och då kommer de aldrig ut för då har de inte loggat in 

på vårt system. Men det här behöver vi inte göra hemma, näe det här behöver vi 

inte göra hemma men här på skolan måste ni det för att överhuvudtaget kunna 

komma ut på nätet. Men nu är det jättelängesen det har varit nå sånt strul. Men det 

var mycket om i början.” (Intervju med i4 2012-04-27) 

 

”Men också just det här störande att man måste logga in, annars är den väldigt 

lättillgänglig. Är det nån som funderar på nånting, ja men vi sitter och ritar fiskar, 

finns det nå läckra fiskar? Jamen sopa igång den, sök på svärdfisk snabbt få fram 

ett kort. Men om du är lite ovan och måste börja stänga en massa fönster till 

webbportalen där du ska logga in, för annars är det ogiltigt, du kan hamna in på 

nån gammal sånt så måste tömma dem, söka efter nånting då kommer den där upp 

när du försöker nå nätet. Det blir… det blir för mycket tjafs! Annars tror jag fler 

skulle använda den för att snabbt ta fram information. Och det är den ju lysande 

                                                        

 
5 WAN – Wide Area Network  
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till! Det är ju bra både i skola och förskola, att snabbt få fram informationen.” 

(Intervju med i5 2012-05-03) 

 

Att nätverksproblemen stör det dagliga arbetet hos personalen går inte att missta sig på. De 

transaktionskostnader som uppstår gör att de tappar den motivation som iPaden i sig bygger 

upp. Pedagogerna som är mer tekniskt kunniga hanterar dessa situationer på ett bättre sätt 

än vad sällananvändarna gör vilket leder till att de lätt kan tappa intresset för artefakten i sig. 

Det uppstår en dissonans mellan att lärarna tycker iPaden fungerar som ett bra pedagogiskt 

verktyg och den frustration som uppstår när nätverksanslutningen inte fungerar. 

6.3 Problemet med utskrifter 
Ett följdproblem som uppstår är att när någon ska skriva ut blir det till ett projekt i flera led 

på grund av att skrivarna ligger på de nätverk iPaden inte kommer åt. För att skriva ut ett 

dokument som skapats på iPaden måste det mailas till en dator (krävs inloggning på WWW-

nätet) vilket innebär att personen måste plocka fram en dator, starta den, logga in på mailen, 

hämta dokumentet och skriva ut. Alternativet som en del pedagoger använder är tjänsten 

Dropbox6 som hanterar dina filer, men detta kräver inloggning på både iPaden samt datorn 

(och därigenom även inloggning på WWW-nätet för att kunna skicka filerna), vilket gör att 

det blir till ett moment 22. Detta var något alla respondenter pekade på var ett problem vilket 

hindrade dem i det dagliga arbetet och var ett återkommande samtalsämne även i 

personalrummet: 

 

”(P7): Kommer man aldrig kunna skriva ut från en iPad? 

(P8): Jo det kommer man säkert kunna snart 

(P7): För nu måste vi hålla på att dra fram och tillbaka” (Observation, 

personalrummet 13.35 fredag 20e april 2012) 

 

Utskriftsproblemen drabbar även eleverna eftersom de inte kan få ut sina skapelser vilket 

pedagogerna ser som ett stort hinder då de vill kunna ge dem något konkret i handen, ett 

utbyte och resultat. Risken finns att om inte eleven får något konkret tillbaka så missas en 

stor del av inlärningen. Två program som det arbetades med flitigt var Book Creator, där 

eleverna gör egna böcker, samt Skolstil vilken är en fonetisk skriv-app. Det försvinner dock 

en del motivation när det inte går att få ut något i handen. 

 

”Men problemet är att ungarna skriver med Skolstil på den här, men sen får dom 

ingenting konkret i handen att ”det här har jag gjort”. Och det är det som är lite 

tråkigt. Samma sak när de jobbar i den här Book Creator och går ut och fotar och 

skriver och sådär får jag inte heller ut direkt, utan då blir det många moment som 

ska göras innan de får en produkt. Och då krävs det lite mer tid också har vi ingen 

rutin på det, så då blir det nästan så att man inte gör det. Jag har ju några böcker i 

den här som de har gjort men får ju ingen utskrift.” (Intervju med i4 2012-04-27) 

 

”Ja, alltså jag tycker allting är ett krångel just nu, det funkar inte med att få ut 

utskrifter till exempel, det är ett jävla elände! Också vår sega First Class, för det är 

                                                        

 
6 www.Dropbox.com 
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ju den eleverna har också. Så när de har gjort ett arbete på paddorna här så måste 

vi maila den till mig då, och jag vill ju helst kunna skriva ut såhär [knäpper med 

fingrarna] och det går ju varken på IPhone eller paddan. För det är något som 

skulle göra allting mycket smidigare. För det räcker att till exempel scanna in en 

bild där till min mail, då hamnar den på min telefon också – den här är ju som en 

padda fast mindre, och då hade det varit så skönt att bara kunna skriva ut det 

direkt” (Intervju med i6 2012-04-27) 

 

”Däremot skillnaden med paddan är, nu kan jag ju bara prata för den här 

arbetsplatsen är alla som har fått de här paddorna har varit jätteintresserade och 

tyckt det varit jätteroligt och därav minskat strulet för då blir man lite mer 

intresserad av att laga det själv. Lite mer motivation. Och då tror jag för det hade ju 

aldrig köpt att vi inte hade kunnat skriva ut hade det varit datorer. Men idag kan de 

köpa att vi inte kan skriva ut utan det är, alla är nöjd med att vi försöker att ordna 

det. Det hade aldrig gått med datorer, för då skulle det inte ha funkat.” (Intervju 

med i4 2012-04-27) 

 

Skolinspektionen (2011) uppmuntrar till att använda digital teknik i större utsträckning då 

det är enklare att återkoppla och ger ökade möjligheter till interaktivitet. Detta syfte faller 

dock eftersom det inte går att skriva ut från iPaden och det istället blir till en begränsning. 

Personalen hade dock egna idéer på hur en del av problemen kan lösas. En Airprint – en 

skrivare med trådlös access– diskuterades flitigt och likaså en önskan om att slopa de nätverk 

som finns och ersätta det med ett nytt, enhetligt system som fungerar tillsammans med både 

iPad, Mac och PC. En annan tillfällig lösning på utskriftsproblemet har varit att ta print 

screen – fotografera av bildskärmen på iPaden – för att sedan via mail eller Dropbox skriva 

ut den. Detta är en komplicerad process (som även det involverar inloggning på WWW-

nätet), men då får eleverna ett slutresultat i handen. 

Skolinspektionen (2011) påpekar att digitaliseringen underlättar i hanteringen av papper 

samt att det blir enklare att hantera nytt och aktualiserat material då det går snabbt att 

uppdatera. För musikläraren har hanteringen av papper i hög grad blivit enklare. Innan 

iPaden beskrev musikläraren att denne drunknade i papper. Detta eftersom att när läraren 

skulle ha musiklektion och de skulle sjunga fem sånger i en klass på 30 elever och alla ha 

noter/texter blev det fort stora högar. Genom att använda iPaden kopplad till en bildkanon 

har nästan pappershanteringen försvunnit helt, vilket både sparar på miljön och skolans 

ekonomi. Detta är något som även Marmarelli & Ringle (2011) fann i sin rapport kring 

elevers adaption om iPaden. En annan fördel respondenterna upplevde var att genom att föra 

anteckningar på iPaden minskar de pappershanteringen och många har även ersatt fysiska 

kalendrar. Innan implementeringen av de bärbara datorerna i förskolan i höstas upplevde en 

respondent att det blev mycket pappershantering så som exempelvis information från 

verksamhetsansvarige (i2). Nu administreras det via funktionen personalkonferens på First 

Class. I skolan har de dock haft datorer under en längre tid och av dessa pedagoger påpekade 

många dock att mycket pappershanteringen försvann i samband med att de fick datorer i En-

till-en satsningen. Innan dess erfor en del respondenter att det var mycket papper och 

blanketter. Alla respondenter utom två nämnde att de använde iPaden som en projektor i 

kombination med en bildkanon för att projicera lektionsmaterial, bilder eller filmer i 

undervisningssammanhang, både med elever och andra lärare på exempelvis konferenser 

eller utbildningar.  
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Den dualitet digitaliseringen innebär är intressant; det blir till ett problem i och med 

utskriftsrestriktionen och det faktum att eleverna inte får ett resultat i handen. Samtidigt 

löser det ett ekonomiskt, administrativt och logistiskt bekymmer då lärarna slipper 

pappershanteringen och istället kan koppla iPaden till en bildkanon. Pengar sparas också in 

på utskrifterna samt att verksamhetsansvarige når ut med all information på ett tryggt sätt. 

6.4 Applikationernas sparsystem och 
dokumenthanteringen 
En nackdel som iPaden har är att den är rätt begränsad programmässigt sett då den bara har 

småprogram och ingen central dokumenthantering. Däremot är dessa applikationer lätta att 

lära sig och inte kräver att personen i fråga är så djupt insatt i tekniken vilket i sig ger en stor 

fördel inom ett område där det finns varierad datorerfarenhet. Detta leder även in på ett 

tredje problem: dokumenthanteringen. Då eleverna – eller lärarna – använder sig av appar 

är det svårt att senare lokalisera sparfilerna då applikationerna har olika sparsystem och inte 

ett enat, centralt. Marmarelli & Ringles (2011) studie belyser även problemen med 

avsaknaden av detta.  

Musikläraren hade löst problemet genom att flitigt utnyttja en tjänst som tillhör 

programmet Pages7 vilket innebär att allt som skrivs i programmet sparas automatiskt och 

laddas upp på en server på internet oberoende av skolan. Dessa dokument går sedan att 

komma åt via alla datorer genom en inloggning på iWorks8 hemsida. Det går inte att redigera 

dokumenten, men däremot ladda ned och titta på dem. Som det är idag kommer eleverna 

inte åt sitt arbete hemifrån, utan det är låst till skolans server.  

IKT-pedagogen uttryckte en framtidsvision där själva artefakten var en surfplatta, men 

där programvaran fanns på ”molnet”, på internet. Detta leder till att när programmen ska 

uppdateras kan detta göras centralt ifrån och transaktionskostnaden att uppdatera varje 

enskild artefakt försvinner. Idag när IT-pedagogerna ska uppdatera programvaran måste de 

gå till varje enskild enhet och kontrollera hur det ligger till med programmen, vilket är 

tidskrävande. 

 

”(i3): Däremot så är det ju mycket problem, ja men det pumpas ju ut mycket 

centralt, alla uppdateringar kommer ju centralt ifrån, mycket av programmen 

uppdateras centralt och man vet inte när det görs så man ser ju inte om det håller 

på att uppdateras och där blir det ju strul och det blir krockar och ja… igår 

upptäckte jag att Moviemaker hade slutat att fungera på alla datorer på högstadiet 

för eleverna. Säkert på grund av någon uppdatering som gjorts av nåt program 

också har det blivit fel med nån delfil och allt sånt där skulle man ju slippa om man 

kör allt mot molnet så man slipper alla programfel. Det är ofta där det är mycket 

fel, just i programmen. Saker som inte funkar, uppdateringar som inte kan göras, 

krockar med olika program och ja, nån som avinstallerar nånting också följer det 

med nån fil som inte ska följa med också slutar två andra program att funka och sen 

tar det lång tid innan man vet om det är fixat. 

(S): Är det ofta ni måste ominstallera datorer, jag vet att ni har elevdatorer med? 

                                                        

 
7 http://www.apple.com/se/iwork/pages/ 
8 www.iwork.com  
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(i3): Ja, det är ofta man får blåsa om helt, så att det är mycket strul. Så att jag tror 

på molnbaserade datorer i paddformat.” (Intervju med i3 2012-04-26) 

 

Om skolan anammar den dokumenthanteringen respondenten använder sig av idag får 

eleverna möjlighet att införskaffa en slags digital portfolio som de kan ha med sig när de 

byter skola. Det märks att pedagogerna är intresserade och vill se en lösning på de problem 

som finns och utveckla den teknik som finns idag. IKT-pedagogen har tagit det hela ett steg 

längre och ser de möjligheter som finns om kommunen väljer att acceptera surfplattor som 

ett pedagogiskt verktyg.  
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7. Vilka organisatoriska 
förutsättningar påverkar eller 
förhindrar utvecklingen?  

7.1 Problemet med datorn i skolan 
Ett vanligt problem som upplevs är att det är lätt att slänga in ny teknik i ett sammanhang 

utan att någon har en uppfattning om hur de ska använda den (Orlikowski 1992a). 

Orlikowski (1992a;b) och Suchman (1987) menar även att det är svårt att förutspå vad det 

blir för konsekvenser av implementeringen, positiva som negativa. Däremot är det viktigt att 

vara förberedd på oväntade konsekvenser, även om det inte går att förutse allt är det en 

fördel om ledningen är medvetna att de kommer att uppstå. Då kan de lättare rama in och 

hantera problemen när de uppkommer och istället vända dem till sin fördel. Ofta sker det att 

skolan får anamma teknik som i grunden är designad för något annat ändamål – som 

exempelvis datorer. Churchman (1971) menar att IT inte är ett neutralt verktyg som måste ha 

ett syfte och kontext vilket gör att det kan bli svårt att anpassa tekniken för ändamålet, det 

vill säga i detta fall omvandla en teknisk artefakt till ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. 

För att göra detta krävs utbildning och ett gemensamt användarmål i skolan. Om detta inte 

efterföljs utan datorerna bara införs in i skolan utan någon utbildning bakom är riskfaktorn 

hög att implementeringen misslyckas, vilket även påverkar eleverna negativt. Det var dock 

vad som hände i skolan år 2005 då det infördes datorer i En-till-en-satsningen. Under en 

intervju berättade en respondent att denne har haft återbesök från elever som fått datorer då 

de gått över till högstadiet, men att det kommit tillbaka och sagt att de knappt använde den i 

undervisningen. 

 

”[…] med tekniken på datorer och iPaden att det kan i skolans värld kan det också 

lätt bli en övertro på att det löser det mesta. Alltså det kan jag känna, tycker jag är 

viktigt som ansvarig också att hålla diskussionen igång och liksom realistisk. För 

det är ju såhär också att när det går lite för snabbt och man utrustar med prylar 

men kunskapen finns inte där, då blir det också en enorm frustration, alltså då blir 

det ju, det blir. […] Jag tänker gamla elever som kommer tillbaka och är så 

frustrerade så att dom håller på att bli tokiga, för de har fått den här 1-1 på sin nya 

skola. Och det var ju julafton den dagen, jag minns dom kom hit på kvällen för vi 

hade öppet för och dom kom hit och hade med sig och stolt visade sina datorer, 

också träffade jag dom nu ett halvår senare, använder den i stort sett aldrig på 

lektionstid. Ingen lärare liksom som, det är det jag menar med att det måste vara i 

fas.” (Intervju med i7 2012-05-03) 

 

Vid implementationen blev det ett paradigmskifte som skulle anammas av både lärare, elev 

och samhälle. Problemet var att pedagogerna har fått utbildning i hur de ska hantera vissa 

program genom PIM, men inte i hur de ska utbilda eleverna med datorerna som pedagogiskt 

redskap. PIM som står för Praktisk IT- och Mediekompetens innebär att pedagogerna lär sig 

det mest grundläggande funktionerna på en dator, exempelvis skriva veckobrev, skapa 

presentationer och enklare dokumentation (Skolverket 2012). Det ingår dock ingen 
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utbildning på hur pedagogerna ska hantera datorerna i undervisningssammanhang. En 

förskolepedagog ställde sig frågan varför förskolan inte har fått utbildning på datorer förrän 

nu då det i dennes tycke nästan börjar bli inaktuellt.  På frågan om personalen får utbildning 

på tekniken svarar en IT-pedagog:  

 

”Ja. Det hör jag nu när man har varit ute och haft lite handledning kring 

datakursen här. Att ”Ja, men vi har en sån där” när jag frågade hur det såg ut med 

datorer och sådär, om det fanns nån möjlighet att kunna låna hem från jobbet och 

så när man gör den där kursen i jobbet då. ”Alltså vi har ju en bärbar dator men vi 

har inte packat upp den än” ”Jasså ha ni ny-fått den?” ”Näe den kom i början av 

hösten”. Och ingen har som ens, man levererar dit, lägger den i en kartong och sen 

så, vad är det här? Här ryms den, också blir den liggandes. Så att det finns ju inte 

kunskaper. Det är grymt knepigt.” (Intervju med i5 2012-05-03) 

 

”(i5): Sen krävs det ju att… ganska ofta i skolan, det här är ju bara mina egna 

erfarenheter, men att man köper in datorer också förväntas det funka. Det är ju 

först nu som personalen i förskolan får nån form av utbildning kring datorer.  

(S): Ja det var ju ett par år sen de infördes ändå 

(i5): Ja, men allt… extremt mycket ska göra på nätet, det ska tas fram blanketter, 

och det ska skrivas det och det ska skrivas utvärderingar och arbetsplaner, och 

likabehandlingsplaner. Det är ju jättemycket som ska skrivas, men ingen har fått 

nån utbildning i det. Datorer börjar ha funnits ganska länge. Att det ligger vad är 

det sju år efter… sju åtta år efter att skolan började med PIM så får förskolan börja 

och det är ju helt vansinnigt. Jag tror att det var -05 det drog igång så det bör ju 

vara sju år sen” (Intervju med i5 2012-05-03) 

 

”Ja men, det är… skolan är ganska upphöjd deras roll, och jag tycker att vi i 

förskolan lägger ju grunden. Vi har ganska sällan mätbara mål och det är väl det 

det handlar om. Jag kan tycka det är lika självklart, det som vi ska sköta, alla krav 

på dokumentation i förskolan att vi ska ha som personal en dator var, som att 

skolan ska ha det med tanke på vad som, hur liknande läroplanen är ändå.” 

(Intervju med i5 2012-05-03) 

 

Hallerström och Tallvid (2008) menar att en grundläggande faktor för att pedagoger skall 

kunna använda datorerna i undervisningen är att de ska ha en relevant utbildning. PIM 

fokuserar enbart på persondatorer vilket gör att den inte är väsentlig nu när iPaden fått sitt 

intåg i skolan. Surfplattan har en annan slags inlärning hos pedagogerna som verkar fungera 

bättre än datorerna – trots brist på formell utbildning. När jag frågade verksamhetsansvarige 

om hur de utbildar personalen på iPaden får jag till svar att dessa sker internt på exempelvis 

konferenser, men att de inte hade någon officiell (Intervju med i7 2012-05-03). 

7.2 Rutiner och ansvarsförhållanden 
Vad jag upplever som en brist hos personalen, och som jag sett i både mina observationer och 

intervjuer, är medvetenheten om vad som försiggår i verksamheten. En del som inte har ett 

större intresse är inte alls insatta i vad som försiggår medan andra – som är intresserade – 

inte är uppdaterade om vad som händer på skolan eftersom ingen skickar ut information. 

Alla tycks gå om varandra och informationen verkar inte nå fram. Vad jag upplevde som 
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väldigt tvetydligt var när en av respondenterna berättade att de hade ett samarbete med Atea, 

som levererade iPads till skolan, men när jag frågade verksamhetsansvarige om samarbetet 

visste denne inte om att detta existerade. Det var många sådana småsaker som hela tiden dök 

upp, vilket i mina ögon blir till en brist i systemet som i sin tur kan leda till att 

implementeringen fallerar. 

När det uppstår problem är det viktigt för användaren att veta vart denne ska vända sig 

eftersom det annars är det risk att motivationen minskar och det blir som i exemplet med 

lärarna som inte hade packat upp datorn, och därmed misslyckas implementeringen. En 

fråga jag ställde till respondenterna var om de visste vart de skulle vända sig om de fick 

problem med iPaden. De som inte var IT-pedagoger svarade att de skulle vända sig till just 

dessa, medan IT-pedagogerna själva hade lite eller ingen vetskap. En IT-pedagog blev väldigt 

fundersam och skulle undersöka det efter intervjun. Detta tycker jag påvisar ytterligare 

bristen av tydlig struktur och ansvarsförhållande. För att en implementering av ny teknik ska 

fungera behöver alla veta vart de kan vända sig om det skulle uppstå problem. Risken finns 

att om personalen inte får hjälp med tekniska frågor de inte förstår till fullo kommer detta 

resultera i ett minskat användande. 
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8. Diskussion  
I vanliga fall när det sker en systemimplementering i en organisation är det ledningen som 

bestämt att en förändring ska äga rum. I detta fall är det dock pedagogerna själva som triggat 

förändringen då de insåg att det nuvarande systemet inte tillfredsställde de behov som fanns. 

Implementeringen av iPads har således startat på gräsrotsnivå för att sedan arbeta sig uppåt 

och blir en större del av verksamheten. Anledningen pedagogerna angivit till att de ville 

införskaffa surfplattor var för att de insåg att detta kunde vara det verktyg som skulle fylla de 

funktioner som saknades idag.  

Personalen har tagit sig an surfplattan bra genom att de ser ett pedagogiskt mervärde i 

den samtidigt som de inser att den minskar deras transaktionskostnader i tid och problem. 

Detta i kontrast till datorn vilken de upplever som ett motivationshinder i arbetet. 

Huvudproblemområdena som jag sett existerar är att iPaden inte kommer åt de viktiga 

nätverken vilket leder till flera delproblem – exempelvis utskrifter – som påverkar 

motivationen hos pedagogerna och därmed även eleverna. De organisatoriska förutsättningar 

som förhindrar är bland annat kommunikationen i verksamheten. Det är 

verksamhetsansvariges ansvar att skapa förutsättningar för att tekniken skall kunna 

anammas på ett bra sätt, om denne då inte har insikt i vad som sker på skolan kommer detta 

inte fungera.  

8.1 Hur ser adaptionen och praxis i relation till 
surfplattor ut på skolan? 
Vad jag anser har skett på skolan är att praxisen – användningen – av tekniken har 

förändrats sedan jul och har i min studie funnit tre faktorer som medverkat till dagens 

utseende. Dessa aspekter pekar överraskande nog mot den modell jag nämnde i 

Problembakgrunden – nämligen TAM – Technology acceptance model. Anledningen var att 

jag antog att en modell som är 23 år gammal skulle platsa in i ett samhälle där tekniken 

ständigt förändras. Inte heller förväntade jag mig att den skulle gå att ställa mot en skolmiljö. 

Om jag ställer bilden som förklarar TAM mot min data ser jag markanta likheter.  

 

Bild 4: Davis et al. (1989) TAM-modell. 

 

För det första bidrar de egenskaper som finns i artefakten att pedagogerna tar till sig den på 

ett annat vis än datorerna. Det har exempelvis handlat om att den är lättillgänglig, 
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pedagogisk och har kort reaktionstid vilket gör att den minskar pedagogernas 

transaktionskostnader i tid och krångel. Detta korrelerar mot Davis upplevda användbarhet 

(Davis et al. 1989). Jag hävdar att eftersom iPaden är mer flexibel och enkel att ta med sig har 

kulturen förändrats att bli mer mobil än tidigare. Den teknikklyfta som existerat kommer att 

minska på grund av att det uppstår konversationer och användning som inte funnits, i 

exempelvis personalrummet. Här informerar de varandra om nya applikationer och ger hjälp 

om de finner något svårhanterligt med tekniken, vilket jag anser är en positiv konsekvens av 

att de har med iPaden överallt. Även om datorerna är bärbara är de inte smidiga och om två 

pedagoger diskuterar något i personalrummet – exempelvis om ett program eller en 

applikation – är iPaden mer lättillgänglig mot för en dator. Den går att starta upp direkt och 

kan hanteras i knäet till skillnad från en dator som tar längre tid och mer fysiskt utrymme.  

För det andra har lärarna insett det pedagogiska mervärde som finns i iPaden då även 

eleverna finner den intressant och motivationshöjande, vilket pekar mot den upplevda 

användbarheten i TAM (Davis et al. 1989). Detta mycket på grund av dess enkelhet och 

pedagogernas ökade möjlighet till att ge direkt respons när eleverna vill ha den. Som 

förskolepedagogen förklarade är det inte intressant om denne kommer tillbaka två dagar 

senare med mer information – då har barnen redan släppt det för länge sedan och gått vidare 

till något annat. Jag argumenterar därför att det inte bara är samarbetet mellan pedagogerna 

som har stärks, utan även förstärkt den mellan elev-lärare. En pedagogisk problematik som 

existerar är att finna relevanta applikationer som är utbildande och har ett syfte och inte bara 

blir till en lek. Jag anser att pedagogerna har löst detta på ett bra sätt genom sin blogg där de 

informerar både föräldrar och andra intresserade personer vad de använder för appar.   

8.2 Vilka är problemområdena? 
Det största problemet som finns är relaterat till nätverken och att de inte kan komma åt 

viktiga funktioner på grund av att detta inte fungerar, exempelvis skriva ut material till elever 

eller komma åt lektionsmaterial på intranätet. Som utomstående är det lätt att tro att skolan 

ska ha kommit längre än vad den egentligen har gjort, detta eftersom organisationer är mer 

statiska än teknikutvecklingen. Jag har upplevt att pedagogerna har en helt annan 

framtidsvision när de talar om surfplattorna i jämförelse med datorerna. IKT-pedagogen 

hade redan börjat planera för hur de skulle kunna utveckla användandet genom att satsa på 

molnbaserade lösningar. De ser möjligheter till en helt annat pedagogisk vinning än vad 

datorerna och PIM-utbildningen någonsin har gett dem. Förskolepedagogerna anser jag vara 

mest drabbad av de inaktuella utbildningarna eftersom de fick börja sin PIM-utbildning i 

höstas när resterande verksamhet fick den för sju år sedan, år 2005. Som jag avhandlat i min 

empiri innehåller PIM dessutom ingen kompetensutveckling vad gäller att använda 

datorerna som pedagogiska hjälpmedel i undervisningen, utan det är enbart grunderna till 

hur vissa program eller uppgifter utförs. Att skolan ger personalen utbildning efter sju år 

gammalt material gör att de känns bakåtsträvande. Jag argumenterar att den inte är relevant 

i dagens datoranvändande utan anser snarare att skolan bör satsa på att generellt sett öka 

motivationen kring teknik hos pedagogerna. När de nu har visat ett intresse av att vilja ta 

emot surfplattor – och sedan själva bevisat att det fungerar som ett bra pedagogiskt verktyg – 

anser jag det vara något att satsa på. Utnyttja den motivationen som finns medan den varar, 

för jag hävdar att om inte de blir uppmärksammade och får stöd i detta kommer de tappa 

intresset, mycket på grund av den syn som finns på att tekniken inte fungerar i skolan idag. 

Ett följdproblem som uppstår om inte pedagogerna får de kunskaper som krävs för att 
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utbilda barnen i informationssamhället, hur ska då EU-kommissionens mål om de den 

digitala kompetensen fullföljas?  

En annan aspekt som går att diskutera är det faktum att allt är digitalt i skolan och det i 

kombination med att det inte går att skriva ut leder till att eleverna inte får något konkret i 

handen som de har gjort. IKT-pedagogen såg gärna i framtiden att de hade surfplattor med 

molnbaserade operativsystem vilket ger en lösning på problemet med centrala uppdateringar 

istället för att som idag uppdatera varje dator för sig. Men vad händer om företaget bakom 

den molnbaserade tjänsten går i konkurs? Om den molntjänst musikläraren använder, 

iWorks, inte längre ger tillgång till de dokument som laddats upp?  

För att återkoppla till den bild som visar datorn vilken inte hade internetuppkoppling eller 

kom åt First Class, som jag belyst i Problemen med nätverken, vill jag föra en diskussion 

kring vad den egentligen kan innebära. Att den speglar ett problem är inget att tveka om, 

men däremot vilket slags problem eftersom den säger mycket, samtidigt som den inte säger 

någonting alls. Jag har funnit två möjliga tolkningar: för det första om det är en person med 

låg datorvana som lämnat lappen kan det vara så att denne har misslyckats med den dagliga 

inloggningen till internet – vilket i sin tur ger att det inte går att komma in på First Class. För 

en oerfaren person är det inte säkert att det är en självklarhet att det måste finnas en 

inloggning och uppkoppling mot internet för att komma åt mailfunktionen. Således är det ett 

enkelt problem att lösa.  

Den andra tolkningen jag har är att det är en erfaren datoranvändare som lämnat lappen. 

Om så är fallet kan det innebära att det är ett maskinvarufel, såsom att nätverkskortet har 

slutat fungera, vilket genast gör det till ett allvarligare och djupare problem. Problemet med 

First Class kan mycket väl vara att det har blivit något fel med en uppdatering (vilket flera 

respondenter påpekat är ett problem) som gör att inloggningen misslyckas. Vilket som är det 

rätta svaret vet jag inte, men det är intressant att det som vid en första blick kan räknas till 

ett oerfarenhetsproblem genast kan bli så mycket djupare.  

8.3 Vilka organisatoriska förutsättningar underlättar 
eller förhindrar utvecklingen? 
Den tredje faktorn som trycker på den positiva auran kring surfplattan är i själva verket en 

flykt från den infrastruktur av andra plattformar som inte fungerar idag. Detta är en extern 

faktor vilken också relaterar till Davis et al.’s (1989) TAM-teori. Om en sällananvändare får 

välja mellan två alternativ: antingen en dator som – sju år till trots – fortfarande inte 

fungerar bra eller en ny artefakt som visar mer möjligheter att fungera i den miljö 

användaren befinner sig argumenterar jag att den senare blir valet. Även om alternativet är 

att lära sig en helt ny teknik – som dessutom har problem med nätverk och utskrifter – blir 

det till ett mer attraktivt val eftersom den har andra positiva egenskaper som väger upp. 

Flykten från datorerna som inte fungerar blir i sig en drivkraft och motivation still att lära sig 

ett nytt system. 
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8.3 Sammanfattningsvis 

Bild 5: Min teoribild av pedagogernas adaption. 

 

Dessa tre faktorer generar den attityd och faktiska användandet av surfplattan som finns idag 

och trots problem med nätverk och utskrifter accepterar personalen den biten för att slippa – 

i deras ögon – de större problem som är med datorerna. Hotet detta leder till är att om 

skolan satsar fullt ut på iPad kommer dels datorproblemet att ligga kvar utan lösning, och 

dels finns risken att surfplattan går samma öde till mötes. Hur länge till kommer 

pedagogerna acceptera att problemen finns? När tappar de motivationen och börja lämna 

iPaden hemma eller på skolan, som de gör med datorn idag? Den motivation som finns anser 

jag till stor del grundas i en ”nybörjar-eufori”, det är nytt och spännande – och fungerar 

bättre än det gamla system de har. Detta anser jag även pekar på att Hawthorne-effekten inte 

är helt avklingad utan fortfarande till viss del existerar men den har dock minskats sedan 

implementationen ägde rum. Som IT-pedagogen uttryckte: ”[…] det hade ju aldrig köpt att vi 

inte hade kunnat skriva ut hade det varit datorer. Men idag kan de köpa att vi inte kan 

skriva ut utan det är, alla är nöjd med att vi försöker att ordna det” (i4). Hur länge kommer 

pedagogerna nöja sig med att det inte går att skriva ut eller att de inte kommer åt sitt 

material på intranätet?  

Problematiken kring nätverken är allvarligt och något som både uttrycks i intervjuer och 

realiseras i de observationer jag har gjort. Att de inte kommer åt sitt lektionsmaterial är något 

som går att lösa genom att använda sig av datorerna, vilket visserligen skapar mer 

transaktionskostnader men då kommunen inte vill släppa sitt nät för iPaden är det inte 

mycket skolan som sådan kan göra. Att det däremot fortfarande inte går att skriva ut – efter i 

skrivande stund åtta månaders väntan – tycker jag är konstigt. Jag vill argumentera att den 

enklaste lösningen på deras problem vore att upprätta ett separat nätverk och införskaffa en 

trådlös wifi-skrivare som ansluts. Även om det ger ett fjärde nätverk skulle detta – om än 

tillfälligt – lösa de problem de har med utskrifterna vilket minimerar risken för att 

motivationen minskas hos personal och elever. 

Risken i sig ett fjärde nätverk skapar är att det är lätt att det blir kaka på kaka och för den 

mindre datorvana personalen att hantera ett fjärde nätverk – som dessutom enbart kan 
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skriva ut och inte koppla upp mot internet – bli problematiskt. Jag vill jämföra detta med ett 

stenröse på en fjälltopp dit vandrare kommer för att lägga en sten som bevis på att de klarat 

vandringen. Tillslut kommer högen vara så stor och instabil att minsta vindpust kommer att 

välta omkull den. Därför vore det fördragbart om de kunde ta bort alla existerande nätverk 

och ersätta med ett nytt, öppet, som både datorerna och surfplattorna kommer åt. 

Jag ser en farlig aspekt i hur det har utvecklats med iPaden i skolan. Å ena sidan har den 

mottagits bra av både personal och elever, å andra sidan är risken om det fortsätter som det 

har gjort hittills med utskrifts- och nätverksproblemen ser jag att det kan komma att falla 

likadant som datorerna har gjort. För att det ska fungera måste det finnas en väl fungerande 

infrastruktur, och om den inte existerar kommer det uppstå motivationsproblem. Jag ställde 

en fråga i början av Individ/Artefakt-avsnittet där jag funderade om jag får se samma mörka 

blickar som datorerna ger idag om jag kommer tillbaka om sju år. 

Som det är nu flyr personalen från allvaret – datorerna – och dess krångel till frälsaren 

iPad. De drivs av den motivation som surfplattan ger i och med sin enkla och direkta 

användning, men kommer in i en värld där det saknas framförallt två av de grundläggande 

funktionerna: nämligen att komma åt de viktiga nätverken och därigenom kunna skriva ut. 

Drömmen de har nu är bara tillfällig tills verkligheten kommer ikapp, och när den gör det 

måste skolan ha en infrastruktur som stödjer surfplattorna för att inte riskera att gå samma 

kaotiska väg som datorerna har gjort. 
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9. Tillförlitlighetsdiskussion  
När jag gick in i mina observationsstudier hade jag ingen aning om vad det var jag skulle få 

se. I en experimentell observation utgår forskaren från teorier, observerar och antingen 

bekräftar eller dementerar dessa. Jag har istället använt mig av vad Einarsson & Hammar 

Chirac (2002) benämner som teorigenererande observationsstudier med låg grad av struktur. 

Detta innebär att forskaren går ut relativt förutsättningslöst och försöker låta materialet visa 

på vad som finns och är relevant för att sedan bilda sig en teori om det fenomen som 

studeras. Mina intentioner var att samla information som senare kom att svara på mina 

frågeställningar, snarare än att hitta för-kategoriserade beteenden och fenomen. Jag valde 

även denna observationsmetod eftersom att då det skrivs ner mycket data är enkelt att gå 

tillbaka och genom att vrida och vända hitta nya aspekter på studien.  

Det är viktigt att förhålla sig till vad som observeras och risken som existerar är att jag 

som observatör blir indragen i händelserna och således omedvetet påverkar resultatet 

(Einarsson & Hammar Chirac 2002). Mina intentioner var att bli en fly on the wall, en fluga 

på väggen och där igenom inte interagera med personalen på skolan i någon större grad än 

att sitta på väggen eller vid kaffekoppen. Det är alltid en avvägning som forskare måste göra 

när de går ut i fält om de ska avslöja vad de är där för att studera. Detta för att påverka så lite 

som möjligt, vilket gör det hela dualistiskt i och med att om forskaren inte informerar vad 

som studeras kan de bli reserverade i och med att jag blir en avvikande punkt i vardagen. Å 

andra sidan, om jag berättar exakt varför jag är där kommer det påverka pedagogerna genom 

att de förändrar sitt beteendemönster. Jag upplevde båda delarna när jag var ute. Till en 

början var det många som var reserverade mot mig eftersom de inte till fullo förstod vad jag 

gjorde där, den enda information som vissa visste om genom rektor och en av IT-

pedagogerna var att jag var där för att jag hade något med iPads att göra. Efter en stund kom 

flera fram till mig och började prata och fråga exakt var det var jag arbetade med. När jag då 

förklarade att jag studerar användningen av iPads i skolan blev många mindre reserverade 

mot mig och började interagera mer och mer. Detta var både positivt och negativt. Av positiv 

bemärkelse då de villigt diskuterade sina upplevelser av iPad och att jag på så vis fick 

information. Jag upplevde dock att det ibland startades diskussioner kring iPaden med 

kollegor som inte skulle ha uppstått om jag inte vore där, vilket styrker att min närvaro 

påverkade omgivningen. Detta är en risk som jag belyste i avsnittet om etnografi, vilken även 

fick en dualistisk vinkel då jag märkte att vissa lämnade sina iPads då de inte ville bli 

observerade. En uttryckte: 

 

(P8): ”Jag lämnar paddan för att jag vet att jag är iakttagen” (Observation, 

personalrummet 12.10 onsdag 25e april.) 

 

Detta påvisar den inverkan en forskare kan ha på sin omgivning och måste ta till hänsyn i 

sina felmarginaler. Ett annat tillfälle jag upplevde att jag inverkade på omgivningen var när 

jag fick sitta med och studera en lektion då de använde iPaden som hjälpmedel till en elev. 

Jag blev då till en rådgivare eftersom de inte visste hur de skulle spara ned en bild från 

internet. Detta blev till ett dilemma då jag inte ville påverka observationen genom att gå in 

och bli ”expert”, samtidigt som jag kände ett engagemang att hjälpa till. Händelser som dessa 

gör att min relation stärks med respondenterna och gör att de litar på mig mer, samtidigt 

som de påverkar studieresultaten, vilket Einarsson & Hammar Chirac (2002) menar är 
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baksidan. Då det enbart var av personligt intresse jag deltog och jag inte har använt mig av 

den lektionen i mitt studiematerial såg jag dock ingen större risk med att gå in och hjälpa till i 

det enskilda fallet. Detta är ett exempel på att jag blev en accepterad del av kontexten och 

kunde fånga dimensioner som jag annars aldrig skulle kunnat ha gjort om jag enbart gjort ett 

dagsbesök. 

Ett annat problem kring att använda sig av respondenter är om dessa svarar 

sanningsenligt på frågorna eller om de ger svar som de tror forskaren vill ha. Detta fenomen 

kallas för beteendemässig bekräftelse och är en form av självuppfyllande profetia där 

människors sociala förväntningar leder till att de beter sig på ett sätt som gör att andras 

förväntningar bekräftas (Myers et al 2010). Jag upplevde att vissa enbart gav positiv kritik 

om iPaden medan andra lyfte fram att det faktiskt hade varit problem även kring dem. Gilje 

& Grimen (1992) menar att för att kunna förstå vad en person säger eller gör måste det göras 

ett antagande från forskarens håll att denna person är förnuftig. Problemet är att personen i 

fråga kanske inte talar sanning, inte för att denne ljuger men för att personen inte vet om att 

det är just osanning. Det kan istället vara okunskap vilket jag som forskare måste bedöma 

själv. Detta benämns som barmhärtighetsprincipen och förklaras av den amerikanske 

filosofen Donald Davidson: 

 

”Barmhärtighet är något som tvingas på oss. Om vi önskar att förstå andra måste 

vi i de flesta fall, var sig vi tycker om det eller inte, anse att det är riktigt som de tror 

på (count them right in most matters) (Davidson citerad i Gilje & Grimen 1992:239). 

 

Gilje & Grimen (1992) nämner även ett exempel om att jag som person skulle reagera 

negativt om andra tolkade mina yttranden och handlingar som om jag vore mentalt 

förvirrade eller galna, vilket inte skulle vara nämnvärt trevligt. Det är även efter denna 

princip jag har tolkat de svar jag fått av respondenterna. Vad jag däremot har märkt är 

noterbart i detta arbete med att separera sanning från osanning enligt 

barmhärtighetsprincipen är när informationen från respondenterna differentierar. Som 

exempel kan nämnas att enligt majoriteten av respondenterna var det datorerna som ofta var 

tvungna att ominstalleras på grund av att det var problem med dem, men att det inte alls var 

samma med iPaden. Snarare tvärtom, det hade enligt de flesta aldrig varit problem med den. 

En IT-pedagog uttryckte ”[…] windows är känt för att jävlas i alla de lägen” (i5), men i 

kontrast belyste denne även att de hade fått ominstallera ett par iPads också. I samma menar 

IT-pedagogen att ”detta är ett gott tecken på att det används” (i5). Häri ser jag en dualitet 

vilken jag tycker är intressant. Jag argumenterar att det säkert kan stämma att datorerna 

måste städas oftare, men jag upplevde det som om att ingen vill erkänna att det finns strul 

bland iPads med, förutom just med nätverken. En tanke som slog mig var om de inte ville 

riskera att svara negativt med resultatet att de förlorar pengar som ska genereras till nya 

iPads om min studie visar på negativa resultat.  

Det kan även vara så att de inte vill se till den sidan och således faller för 

självbekräftelseteorin. Denna innebär att om en person blir ifrågasatt på ett plan förstärker 

de andra egenskaper som de vill lyfta fram som kompensation (Myers et al. 2010). En 

pedagog uttryckte sig kring utskriftsproblemen, att personalen aldrig hade accepterat att det 

inte hade gått att göra utskrifter från datorerna, men att de godtar att det inte går från iPaden 

eftersom att den anses inneha andra bra egenskaper som väger upp.  

En annan diskussionspunkt är huruvida samma metoder jag använt skulle fungera på en 

annan skola. Alla studier är individuella vilket gör att det inte finns en generell modell att 
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använda på alla och jag vill även mena att om jag gjort studien vid ett annat tillfälle, 

exempelvis i början iPad-implementationen, skulle jag fått ett annat resultat. Det hade även 

genererat annan data om jag hade utfört studien ett par månader senare. Jag argumenterar 

att det i sådana fall funnits en möjlighet att motivationen inte skulle vara lika hög som den är 

idag. Detta på grund av de problem som existerar idag inte kommer väga upp nybörjar-

entusiasmen lika mycket.  
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10. Slutsatser 
Infrastrukturen kring Ipaden i skolan fungerar bra eftersom artefakten är så pass enkel att ta 

till sig och lärarna ser en omedelbar pedagogisk nytta av den både i undervisande och 

administrativt arbete. Detta mycket eftersom att surfplattan inte har samma organisatoriska 

problem och inte är lika krävande som datorerna. De hinder som finns kring Ipaden idag är 

att pedagogerna inte kommer åt nätverken och således de viktiga funktioner det ger, 

exempelvis utskrifter eller att åtkomst till intranätet. Det som dock underlättar är att 

artefakten i sig kräver mindre service och ger mindre systemtrassel då den har färre 

kringkomponenter. 

10.1 Förslag till fortsatta studier 
Jag skulle finna det intressant om någon gjorde en djupare studie än jag gjort på en skola där 

implementationen har existerat ett tag så att risken av Hawthorne-effekterna har 

minimerats. Jag har haft en tidsgräns på mina observationer och intervjuer till två veckor 

vilket gör att det inte har genererat tillräckligt mycket data för att ge en rättvis bild av hur det 

ser ut. Det jag vill se är att TAM-modellen kommer i fokus igen men att den då istället 

utvecklas så att den kan relatera till skolans värld. Eftersom pedagogerna utbildar samhällets 

framtid anser jag att det krävs mer forskning kring hur dessa två grupper tar sig an ny teknik 

och förvandlar den till ett pedagogiskt verktyg. 
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Intervjuguide     Bilaga 1 

Artefakter 

Dator 

Använder du dator hemma? 

Mac eller PC/Windows? 

Bärbar eller stationär? 

Har du en på skolan med? 

Är det någon skillnad sedan paddan kom? Mer eller mindre nu? 

Vad använde du datorn till innan? 

Vad gör du på datorn idag? 

Vad gör du på iPaden idag? 

Telefon 

Vad har du för telefon idag? 

Touch/pek-telefon? 

Har iPaden påverkat att du skaffat ny telefon/ använt den på annorlunda sätt? 

Hur länge har du jobbat här? 

Vad ser du för nackdelar på paddan som du har på datorn? 

Tappar resurser, hämma närverket? 

Regelverket 

PC	  
Har det varit svårt att ställa om sig? 

Mycket nya saker att lära sig? 

Vad har varit lättast? 

Vad har varit svårast? 

iPad 

När fick du använda en första gången? 

Hade du hört talas om dem innan? 

Vad tyckte du om den från början? 

Vad hade du för förväntningar?  

Uppfylldes de förväntningarna? 

Vad tycker du om den idag? 

Känner du att du behärskar iPaden?  

Vad använder du iPaden till? 

Använder du den till samma saker nu som när den kom? 

Är paddan motivationhshöjande? VARFÖR? 

Utbildning 
Undervisningsämnen? 

Fungerade det bra att använda datorn i undervisningen tidigare? 

Hur påverkade datorn din undervisning?  

Vad använde du den till då i undervisningssammanhang? 
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Hur påverkar paddan din undervisning?  

Har det ändrats? 

Om du jämför, blir det mer eller mindre tjafs med en dator eller en iPad i 

undervisningen? 

Har det blivit mer fokus på uppgiften som sådan som eleverna ska göra? 

Vad används den till när den inte är i undervisning? 

Använder du smartboarden? 

Använder du datorn eller paddan när du förbereder för en lektion med smartboarden? 

Användarvänlighet 
Om du jämför med hur det var när datorn infördes, vilket av dem har varit lättare att ta 

till sig? 

Varför var det andra svårt? 

Vad skulle få dig att använda iPaden mer? 

Har något arbetsmoment i vardagen blivit mindre/mer stressigt? 

Har du den till mycket skrivarbete? 

Hur är det att inte använda ett fysiskt tangentbord? 

Samarbete med andra 
Uppmuntras ni till att använda paddan eller datorn? 

Hur ser det ut i samarbete med andra lärare, diskuterar ni hur ni använder 

dator/padda/telefon? 

Hjälper ni varandra? 

iPad vs dator 
Vad tror du är det som gör att paddan/datorn passar bättre för undervisningen? 

Tror du att detta är vad som kommer användas i framtiden? 

Saknar du någon möjlighet som du inte har idag med padda/dator/telefon? 

Vad ser du för nackdelar med datorn som du har på paddan? 

Vad ser du för nackdelar på paddan som du har på datorn? 

Tappar resurser, hämma närverket? 

Regelverket 

It har ju strulat i skolan, aldrig riktigt slagit igenom, mycket tjafs, vad skulle du säga är 

anledningen att inte paddan skulle gå åt samma håll? 

Hur har ni löst det med kontot på appstore? 

Alla med på förändringen? 

Hemma 
Har du med dig paddan/datorn hem? 

Vad gör du med dem hemma? 

Vart kollar du mailen? 

Teknik & Problem 
Tycker du det är roligt med teknik? 

Vilka appar använder du mest? 

Är det samma appar som i början eller har det förändrats? 

Hur mycket använde du den i början till skillnad från nu? 
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Var det samma sak när datorerna infördes? 

Får du hjälp om det är något som strular? Vem vänder du dig till? 

Ställer tekniken till det ibland så att inte de planerade lektionerna går att genomföra? 

Är det lätt att få hjälp? 

Vad har varit ”struligast”? 

Har hanteringen nätverket spelat någon roll in på detta? 

Har du skaffat ny telefon/dator sedan du började använda iPaden? 

Har du fått fara på utbildningar? 

Vad tror du kommer hända i framtiden? 

i4-frågor 
Hur kom ni på att ni skulle använda iPad till Eleven? 

Blev ni tipsade om speciella appar, hur visste ni vad ni skulle använda er av? 

Hur gjorde ni innan? Använde ni dator? 

Bloggen  

Verksamhetsansvarige  
Hur länge har du jobbat här? 

Jag vet att i5 har varit drivande till att införa iPads här, var det h*n som startade det hela 

eller har du haft planer på att implementera dem tidigare? 

Varför just iPad? Hade du erfarenheter av dem sedan tidigare? 

Har det varit en svår kamp eller har det gått relativt lätt? 

Vad har varit svårast att få igenom? 

Vad hade du för förväntningar när du började driva detta? 

Vad blev verklighet? 

Vad innebär IT-satsningen?  

Samarbete med ATEA? 

Vad trodde du att lärarna skulle göra med iPaden? 

Vad trodde du att lärarna skulle göra med datorn? 

Hur ser det ut med utbildningar för lärare på datorer? 

På iPads? 

Smartboards? 

Skillnad mellan förskola och lågstadie? 

Varför är det skillnad? 

Har målen vad eleverna ska kunna förändrats sen iPaden kom? 

Support 

Upplever du mer eller mindre ”tjafs” med iPads eller datorerna? 

It har ju strulat i skolan, aldrig riktigt slagit igenom, mycket tjafs, vad skulle du säga är 

anledningen att inte paddan skulle gå åt samma håll? 

Använder du paddan? 

Till vad/varför inte? 

Uppmuntrar du till att använda dator eller padda i undervisning? 

Är det tänkt att de ska använda datorerna i administrativt sammanhang eller är det bara 

till undervisning? 


