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1. Sammanfattning 

Gislaveds kommun har beslutat att alla elever i grundskolan ska ha en egen lärplatta (iPad). 

Införandet har skett i flera omgångar. Efter en pilotomgång har Barn- och utbildningsförvaltningen 

under 2013 försett cirka 650 pedagoger och 1 500 elever med lärplattor. Kommunstyrelsen har 

beslutat att en extern utvärdering av införandet ska genomföras. Uppdraget tillföll Education 

Analytics som här redovisar sin studie. De frågeställningar som kommunen önskar utredda i 

utvärderingen är pedagogiska, tekniska och ekonomiska. De avser vilka effekter man kan se i 

undervisningen med införandet av lärplattorna.  

 Har nya arbetssätt införts?  

 Är lärplattorna till stöd för att utveckla lärandet?  

 Stimulerar arbetssättet till bättre resultat?  

 Vilket engagemang och motivation för skolarbetet ser vi hos pedagoger och elever som en 

följd av införandet av lärplattor? 

Vidare frågas hur lärplattorna har fungerat i skolans it-miljö samt om införandet av lärplattor skett på 

ett kostnadseffektivt sätt? 

Utvärderingen bygger främst på enkäter till elever, pedagoger och rektorer samt på intervjuer av 

rektorer och pedagoger.  

Tekniska aspekter 

Den sammantagna bedömningen är att lärplattorna fungerar väl i skolornas it-miljö. De tekniska 

problemen är få och oftast små. Det förefaller ha varit en klok strategi att låta de datorer som redan 

delats ut i skolorna finnas kvar för att se i vilken utsträckning dessa fortfarande behövs. Det var också 

klokt att genomföra en noggrann utredning och komplettering av nätkapaciteten innan några 

lärplattor delades ut. Genom det väl utbyggda nätet uppmuntras pedagoger och elever att verkligen 

använda de enheter som kommunen investerat i. Det faktum att Barn- och Ungdomsförvaltningen 

har en egen IKT-grupp har varit gynnsamt för satsningen. Genom att gruppen kombinerar tekniskt 

kompetens med verksamhetskunnande har man bättre kunnat utgå från verksamhetens behov än 

vad som annars ofta är fallet.  

Ekonomiska aspekter 

En sammanfattning av genomgången av kostnadseffektiviteten i införandet av lärplattor är att det 

saknas jämförelsematerial men utifrån de villkor som gäller i kommunen tycks införandet ha skett 

rimligt kostnadseffektivt. Det är svårt att peka på några punkter där effektiviteten kraftigt kunnat 

förbättras. Vidare finns det skäl för kommunen att tydliggöra de nyttor man menar sig vilja uppnå 

genom införandet och försöka hålla fokus på att dessa nyttor verkligen uppstår i verksamheten. 

Därmed kan man främja kostnadseffektiviteten inte bara i införandet, utan i hela satsningen.  

Pedagogiska aspekter 

Utvärderingen är genomförd relativt tidigt efter det att lärplattorna införts i ett antal av Gislaveds 

skolor vilket gör det svårt se tydliga resultat i termer av höjda kunskaper eller förbättrad 

måluppfyllelse. 

Har nya arbetssätt införts? Av redovisningen ovan framgår att 64 procent av pedagogerna och 62 

procent av eleverna menar att man arbetar på nya sätt sedan lärplattorna införts. En rad konkreta 

exempel ges i utvärderingen på nya typer av arbetssätt. 
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Engagemang och motivation för skolarbetet hos pedagoger och elever. Det framgår också att 74 

procent av eleverna upplever sig mer motiverade i skolarbetet. 55 procent anser också själva att de 

lär sig bättre med lärplattan. Bland pedagogerna är det 40 procent som är mer motiverade efter 

införandet av lärplattorna. Det finns dock en grupp pedagoger som använder lärplattan sparsamt 

både i undervisning och administration och som tycks vara skeptiska till dess pedagogiska fördelar. 

Är lärplattorna till stöd för att utveckla lärandet? Intervjuerna ger också vid handen att lärplattorna 

är till gott stöd för att utveckla lärandet i meningen att många pedagoger numera har infört 

arbetsformer och moment som tidigare inte var möjliga. Även här ges en rad konkreta exempel i 

utredningen. 

Stimulerar arbetssättet till bättre resultat? Det är för tidigt att avgöra om de nya arbetssätten 

stimulerar till bättre resultat. Men den ökade motivationen, de förbättrade möjligheterna till 

dokumentation och bedömning samt de nya arbetsformer som beskrivits är positiva tecken som 

förhoppningsvis leder till förbättrade resultat på sikt. Det faktum att 49 procent av eleverna svarar 

att de arbetar mer med sina skoluppgifter sedan de fått lärplattan är ytterligare ett tecken i rätt 

riktning. 

Den sammanfattande bedömningen är att genomförandet varit väl förberett och skett i enlighet med 

uppgjorda planer och budgetar. De preliminära resultaten är till övervägande delen positiva. Det 

finns dock, som alltid, skäl för kommunen att fortsatt följa genomförandet för att försäkra sig om att 

den lovande inledningen följs av en positiv utveckling i elevernas lärande och måluppfyllelse.  
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2. Bakgrund 
Gislaveds kommun har beslutat att alla elever i grundskolan ska ha en egen lärplatta (iPad). 

Införandet har skett i flera omgångar. Inledningsvis genomfördes en pilotomgång där två skolor och 

ett förskoleområde med 5 förskolor tilldelades lärplattor. Detta skedde på hösten 2012 och försöket 

utvärderades under vårvintern 2013. Därefter beslutade Barn- och utbildningsnämnden (BUN) att 

samtliga pedagoger, förskolepedagoger, elever och fritidspersonal ska tilldelas en lärplatta var. 

Under 2013 har Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) försett cirka 650 pedagoger och 1 500 

elever med lärplattor. Dessa elever och personal är fördelade på två 7-9 skolor samt nio F-6 skolor. 

Det innebär att alla pedagoger och ungefär hälften av kommunens elever disponerar en egen 

lärplatta. Under 2014 fortsätter utrullningen med att de kvarvarande skolornas nätverkskapacitet 

byggs ut och att de förses med lärplattor. Under våren 2014 delades även lärplattor ut till samtliga 

förskoleavdelningar.  

Satsningen planeras och leds av BUFs IKT-grupp som består av en it-strateg, projektledare, IT-

pedagog, teamchef och utvecklingsstrateg. IKT-gruppen rapporterar till en styrgrupp som består av 

BUNs presidium. De har träffats cirka två gånger per termin tillsammans med skolchef, teamchef, 

projektledare, IT-strateg och utvecklingsstrateg. Styrgruppens huvuduppgifter är att följa upp 

införandet av lärplattor i skola och förskola; pedagogiskt, tekniskt och ekonomiskt. 

Parallellt med detta har kommunstyrelsen beslutat att en extern utvärdering av införandet ska 

genomföras. Uppdraget tillföll Education Analytics som här redovisar sina resultat. 

 

3. Genomförande av undersökningen 
De frågeställningar som kommunen önskar utredda i utvärderingen är pedagogiska, tekniska och 

ekonomiska. De avser vilka effekter man kan se i undervisningen med införandet av lärplattorna.  

 Har nya arbetssätt införts?  

 Är lärplattorna till stöd för att utveckla lärandet?  

 Stimulerar arbetssättet till bättre resultat?  

 Vilket engagemang och motivation för skolarbetet ser vi hos pedagoger och elever som en 

följd av införandet av lärplattor? 

Vidare frågas hur lärplattorna har fungerat i skolans it-miljö samt om införandet av lärplattor skett på 

ett kostnadseffektivt sätt? 

Utvärderingens fokus 

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beskrivit vad man kallar en effektkedja. Den börjar med resurser 

och styrning, det vill säga utformning av politiken. Nästa steg är aktiviteter eller genomförande av 

politiken. Dessa båda steg ses som input som är tänkta att resultera olika typer av effekter. Den 

första typen av effekt som uppstår är prestationer, det vill säga varor och tjänster som produceras. 

Nästa steg är resultat som innebär de förändringar på individnivå som kan avläsas nära i tiden, 

medan den långsiktiga effekten ofta kan utläsas först långt efter den ursprungliga insatsen. Figur 1 

beskriver ESVs effektkedja: 

 

 



  5 

Figur 1: Ekonomistyrningsverkets effektkedja 

 

 

I fallet med Gislaveds satsning på lärplattor motsvaras resurserna och styrningen av BUNs beslut och 

de medel man avsatt för satsningen, aktiviteterna av införandet och kompetensutvecklingen medan 

prestationerna är pedagogernas undervisning, resultaten är elevernas arbete i skolan och de 

långsiktiga effekterna motsvaras av påverkan på elevernas kunskaper och färdigheter. Eftersom 

kommunens satsning pågått under relativt kort tid har det i denna undersökning inte varit möjligt att 

uttala sig om de långsiktiga effekterna (effekt 3). Enstaka resultat (effekt 2) kan skönjas men inte 

mer. Däremot kan prestationer (effekt 1) och aktiviteter diskuteras och det är där som 

utvärderingens fokus ligger. Någon slutlig bedömning av kvaliteten på aktiviteter, prestationer och 

resultat kan dock inte ges eftersom de bör bedömas utifrån vilka långsiktiga effekter de 

åstadkommer. 

Utredningsmetoder 

Undersökningen har till största genomförts med hjälp av enkäter, intervjuer och dokumentstudier. 

Inledningsvis utformades enkätfrågor utifrån de mål som kommunen satt upp för satsningen. Innan 

enkäterna skickades ut stämdes frågorna av med BUFs IKT-grupp. Resultaten från enkäterna 

redovisas i avsnitt 6.  

Med enkätresultaten som grund genomfördes sedan individuella intervjuer med sju rektorer och sju 

gruppintervjuer med pedagoger. Intervjuerna syftade till att fördjupa förståelsen av de svar som 

getts i enkäterna samt att kunna ställa följdfrågor och få mer utvecklade resonemang från 

respondenterna. Några elevintervjuer har inte genomförts inom ramen för denna undersökning. 

Den tredje delen i undersökningen är dokumentstudier. Den innefattar de dokument som ligger till 

grund för kommunens satsning, det vill säga underlagsdokument som kommunens tjänstemän 

utarbetat, ekonomiska beräkningar och egna utvärderingar.  

Ett fjärde inslag har varit dels en intervju samt en workshop med BUFs IKT-grupp runt målbilder för 

satsningen och förväntade utfall. 
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4. Hur fungerar lärplattorna i skolans it-miljö? 
Den tekniska frågeställning som utvärderingen ska besvara är hur lärplattorna fungerar i skolans it-

miljö. En skolas it-miljö kan sägas bestå av flera delar. Det gäller de enheter (datorer, lärplattor, 

mobiltelefoner osv.) som elever och pedagoger arbetar med, eventuella projektorer eller interaktiva 

tavlor för att kunna visa saker på storskärm samt nätverk och skrivare.  

Datorer 

Innan lärplattorna introducerades fanns cirka 1 400 datorer i kommunens skolor, fördelade på ca 3 

350 elever och pedagoger, vilket innebär en jämförelsevis god täckning.1 Datorerna finns enligt 

uppgift i huvudsak kvar på skolorna men används betydligt mindre än tidigare och kommer successivt 

att kraftigt minska i antal.  

Projektorer och interaktiva tavlor  

Vidare har kommunen sedan tidigare investerat i interaktiva tavlor (Smartboards) och projektorer så 

att varje klassrum har antingen en projektor eller en interaktiv tavla. Lärplattorna kan kopplas upp 

både mot projektorer och interaktiva tavlor även om det bör påpekas att det för närvarande saknas 

programvara för lärplattor för att kunna utnyttja den digitala tavlans fulla kapacitet. För pedagoger 

som varit vana att arbeta mycket med de interaktiva tavlorna kan detta vara ett störningsmoment, 

men inom utvärderingen har bara ett fåtal klagomål av detta slag framförts. BUN IT utreder för 

närvarande frågan om man ska fortsätta att köpa in digitala tavlor eller inte. 

Nätverk 

I en utredning till BUF från 2012 konstaterade BUFs IKT-grupp att ”kommunikationen till internet bli 

den viktigaste förbindelsen för skolan. Detta ställer stora krav på att fasta nät fungerar felfritt och att 

förbindelserna från skolan/enheten har bra hastighet mot kommunens internetuppkoppling.” Mot 

denna bakgrund gjordes en inventering av samtliga skolenheters datatrafik gällande det trådlösa 

nätets täckning och kapacitet under 2012 och utifrån den kompletterades de olika skolenheterna 

med ytterligare sändare eller accesspunkter. 

Skrivare 

Lärplattorna kan för närvarande inte kopplas till skolornas skrivare. Det innebär att när något ska 

skrivas ut skickar vanligen eleverna dokumenten eller bilderna med e-post till pedagogen eller till sig 

själva för att sedan skriva ut via en dator. Hindret att koppla lärplattorna till skrivarna beror på 

Apples lösningar och säkerhetstänkande och har inte med kommunens it-lösning att göra. Problemet 

är detsamma i hela Skolsverige. Inkompatibiliteten innebär ett merarbete för pedagogerna men 

innebär samtidigt bättre kontroll över vad och hur mycket som skrivs ut, vilket sannolikt minskar 

mängden utskrifter.  

BUFs IKT-grupp och BUN IT 

BUF:s egen IKT-grupp träffas regelbundet cirka två gånger per månad. Gruppens uppgifter är att 

planera införandet av lärplattor, inköp, praktisk planering av utdelning och utbildning samt 

utvärdering. Kommunens it-chef har vid några tillfällen bjudits in för avstämning och rapportering. 

                                                             
1 Enligt Skolverkets Jämförelsetal fanns det 2013 2 298 elever och 248 anställda pedagoger i kommunens 
grundskolor. Om vi antar att alla pedagoger har en egen dator så återstår ca 2 050 datorer till eleverna vilket 
innebär en datortäthet på 1,9 elever per dator, vilket är bättre än genomsnittet i Sverige (enligt Skolverkets 
statistik). 
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Vidare finns även BUN IT som är Barn- och Utbildningsnämndens egna it-enhet. Den består av 

tekniker, IT-pedagog, projektledare och leds av en it-strateg. 

Bedömning 

Det förefaller ha varit en klok strategi att låta de datorer som redan delats ut i skolorna finnas kvar 

för att se i vilken utsträckning dessa fortfarande behövs. Enligt pedagogerna finns det ett antal 

elever, även om dessa är få, som föredrar att arbeta med datorer framför lärplattor. Det finns också 

viss programvara som bara kan köras på PC – för grundskolans del är det främst programvaror för 

elever med särskilda behov. 

Det var också klokt att genomföra en noggrann utredning och komplettering av nätkapaciteten innan 

några lärplattor delades ut. Även om många pedagoger påpekat på att de initialt upplevde 

kapacitetsbrist så förekommer inga sådana klagomål längre. Detta är annars en vanlig grund för 

missnöje. Genom det väl utbyggda nätet uppmuntras pedagoger och elever att verkligen använda de 

enheter som kommunen investerat i. 

Det faktum att BUF har en egen it-enhet, kallad BUN IT, har varit gynnsamt för satsningen. Genom att 

gruppen kombinerar tekniskt kompetens med verksamhetskunnande har man bättre kunnat utgå 

från verksamhetens behov än vad som ofta är fallet. Det är inte ovanligt att olika typer av it-

satsningar i skolan präglas av slitningar mellan de tekniskt ansvariga och verksamheten, men sådana 

slitningar tycks inte finnas i Gislaved.  

 

5. Kostnadseffektiviteten i införandet 

De ekonomiska frågeställningar som ska bedömas i utvärderingen är kostnadseffektiviteten i 

införandet av lärplattorna. En svårighet i bedömningen av kostnadseffektiviteten är bristen på 

tidigare studier och annat jämförelsematerial. Forskningen inom området är ytterst begränsad och 

avser dessutom i huvudsak införande av datorer, inte lärplattor. Det är också okänt om det finns 

några utvärderingar att jämföra med. Vidare är det ännu bara ett fåtal kommuner som genomfört 

satsningar på lärplattor i den omfattning som Gislaved gjort och det är dessutom ovanligt att 

ekonomin runt satsningarna redovisas öppet. Det har inte varit möjligt inom ramen för denna 

undersökning att jämföra införandekostnader i andra kommuner. Det är inte heller entydigt vad som 

ska räknas som kostnader förknippade med satsningen.  

Denna bakgrund innebär att istället för att basera utvärderingen på en jämförelse med tidigare 

forskning eller andra kommuners kostnader kommer bedömningen här att grundas på ett 

resonemang runt införandet och de val som gjorts. Resonemanget utgår ifrån följande antaganden: 

 ”kostnadseffektivitet” tolkas som att det mest kostnadseffektiva är att främja en aktiv 

användning av lärplattorna. Det skulle innebära en lägre faktisk kostnad att inte använda 

plattorna, men det kan knappast anses vara kostnadseffektivt.  

 Vidare menar vi här att det är kostnadseffektivt att utföra de främjandeinsatser man kan 

med egna resurser medan man köper in materiel och kompetens i de fall eller avseenden där 

detta saknas i kommunen. Eftersom det är BUN IT som ansvarat för införandet av 

lärplattorna så utgår granskningen i hög grad från deras arbete. 

Utifrån dessa utgångspunkter kan följande punkter noteras: 
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 BUN IT gjorde noggranna undersökningar av förutsättningar för fullt utnyttjande 

(nätkapacitet) och byggde ut det trådlösa nätet innan lärplattorna delades ut. Därmed lade 

man en god grund till att plattorna kan användas optimalt. 

 BUN IT har valt att genomföra den största delen av den tekniska introduktionen i egen regi. 

Det gäller t.ex. att konfigurera lärplattorna för e-post och Apple-ID samt inställningar för 

trådlöst nät och att arrangera den initiala handhavandeutbildningen2 för pedagoger och 

elever. 

 En fråga som inte har med kostnadseffektiviteten i införandet att göra men som givetvis 

påverkar kostnaden för satsningen, är hur lång avskrivningstid man kan räkna med för en 

lärplatta. Kommunen räknar med en treårig avskrivningstid (36 månader). Här saknas 

jämförelsematerial eftersom lärplattor inte funnits i skolverksamhet någon längre tid. 

Tillverkaren Apple ger garanti, service och support i 24 månader.  

BUFN IT räknar med att man själv hanterar eventuella skador och förslitning de sista 12 

månaderna. Det är för tidigt att avgöra om 36 månader är en rimlig avskrivningstid eller inte. 

Men styrgruppen bör följa utvecklingen vad gäller reparationsbehov och batteriförslitning.  

 BUFs IKT-grupp har vidare valt att arrangera det mesta av kompetensutvecklingen för 

pedagoger i egen regi. Viss kompetensutveckling har köpts in men på grund av att man dels 

inte var helt nöjd med leveranserna och dels att den typ av kompetensutveckling man 

efterfrågat inte erbjudits på marknaden, så har mycket gjorts i egen regi.  

 Den kompetensutveckling som initialt erbjöds pilotskolor och rektorer tillhandahölls av 

leverantören men till kraftigt rabatterat pris, vilket bidragit till att sänka kostnaderna vid 

införandet. 

 Kostnadseffektivitet i samband med kompetensutveckling kan bland annat innebära att man 

ger pedagoger tillräcklig kompetens för att de ska kunna använda lärplattorna – annars 

underutnyttjas dessa, vilket knappast kan sägas vara effektivt. Vidare bör man ur 

effektivitetssynpunkt erbjuda pedagoger valmöjligheter ifråga om kompetensutveckling så 

att de kan välja den typ av kompetensutveckling de själva tycker att de behöver. Motsatsen, 

att centralt bestämma vilka kompetensutvecklingsinsatser pedagogerna ska ha, kan innebära 

att ett antal pedagoger inte lär sig något nytt. Därmed är den tid det tar för dem att 

genomföra utbildningen bortkastad, vilket knappast är kostnadseffektivt. Som tidigare 

noterats bör man använda den kompetens man har i kommunen och komplettera den med 

inhyrd kompetens där så behövs. Mot denna bakgrund är fortbildningsdagar liknande den 

som genomfördes 19 mars 2014 där lärarna erbjuds ett smörgåsbord av föreläsningar, hållna 

av kollegor från kommunen, utmärkta.3 Blandningen av inhyrda föreläsare och användning av 

kommunens egna krafter ser ur denna synvinkel också bra ut. 

En sammantagen bedömning av dessa punkter är att införandet till största delen måste betraktas 

som kostnadseffektivt. 

Kostnadsfördelning mellan centrala och lokala enheter 

En annan fråga som påverkar kostnadseffektiviteten handlar om hur olika kostnader är fördelade 

mellan centrala och lokala enheter (i detta fall skolorna). Som en utgångspunkt för sådana 

                                                             
2 ”Handhavandeutbildning” kallades en kort introduktion om hur de grundläggande funktionerna på lärplattan 
fungerar, det vill säga hur man startar, hittar hemknappen, öppnar browsern och så vidare. Under 
pilotomgången genomfördes denna utbildning av leverantören men i nästa skede, när den stora utrullningen 
gjordes, sköttes den av kommunens egen personal. 
3 Se vidare sid 14 och not 7. 
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resonemang används figur 2 som schematiskt visar olika möjliga beslutsnivåer och fördelning av 

kostnader mellan en central enhet (BUF) och lokala skolor. 

 

Figur 2: Kostnadsområden och beslutsnivåer 

 Teknik / 

hårdvara 

Administrativa 

program 

Pedagogiska 

program 

Central / 

Förvaltningsnivå 
   

Decentraliserad / 

Skolnivå 
   

 
 Modifierad från Alexandersson m flera (2006) 

 

Tekniska frågor skulle i detta fall avse vilken hårdvara som skolorna har tillgång till så som nätverk, 

datorer, lärplattor, interaktiva skrivtavlor, projektorer med mera. I Gislaveds fall fattas dessa beslut 

till absolut största delen på central nivå och kostnaderna tas i huvudsak också på central nivå. Detta 

skapar enhetlighet i kommunen och underlättar möjligheterna att ge service och 

kompetensutveckling, men det minskar samtidigt enskilda skolors frihet. Ur ett 

effektivitetsperspektiv är centrala lösningar att föredra så länge det inte föreligger starka protester 

från skolorna som kan störa eller försena implementeringen. I vissa kommuner kan enskilda skolor ha 

varit föregångare med en typ av teknik men sedan tvingas byta och gå in i en annan teknisk lösning, 

vilket kan orsaka stora störningar i verksamheten. Så är inte fallet i Gislaved och därmed får den 

valda centrala lösningen anses mest kostnadseffektiv. Vidare har kommunen valt att ta kostnaden för 

inköp av tekniken centralt. Som framgår av forskningsprojektet Unos Uno så är detta inte en självklar 

lösning i Sverige men där så har skett tycks de bästa förutsättningarna att lyckas med genomförandet 

finnas.4 I sådana fall där besluten fattas centralt men kostnaderna läggs ut på skolorna utan 

kostnadsersättning eller med begränsad ersättning så tycks det, enligt Unos Uno, långsiktigt innebära 

att skolan måste ersätta personal med teknik. 

Vad gäller administrativa programvaror så är det absolut vanligaste att man har ett eller ett par 

administrativa system som alla skolor använder. Det är svårt att se hur man skulle uppnå större 

effektivitet med många olika administrativa system. Även här har Gislaved valt en central lösning 

vilket tycks vara det mest kostnadseffektiva. 

I fråga om pedagogisk programvara så föreligger det en blandning mellan centralt inköpta 

kommunlicenser och lokala inköp av appar och andra digitala läromedel. Den exakta fördelningen har 

inte undersökts och det finns inga samlade erfarenheter om vilken fördelning mellan centrala inköp 

och lokala som skulle vara bäst i något avseende. Här måste man pröva sig fram till en balanspunkt 

och ha en öppen dialog mellan pedagoger och rektorer samt mellan rektorer och förvaltning. 

Som framgår av resonemangen ovan finns det inte mycket samlad erfarenhet eller tidigare studier 

att jämföra med. Men baserat på de samtal som förts inom utvärderingen så tycks BUFs fördelning av 

beslut och av kostnader mellan förvaltningsnivån och skolnivån vara rimlig utifrån de givna lokala 

förhållandena. 

 

                                                             
4 Grönlund, Å (2014): Att förändra skolan med teknik: bortom ”en dator per elev”, Örebro universitet 2014. 
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PENG-analys 

Om man ser inte bara till själva genomförandeprocessen utan vill bedöma om satsningen på 

lärplattor är värd insatsen eller inte, kan man t.ex. använda en metod som går under namnet PENG.5 

Under en workshop med BUFs IKT-grupp genomfördes några steg i PENG-modellen, som egentligen 

är en metod för att bedöma om man ska genomföra en investering eller inte. Den ska med andra ord 

helst användas innan beslut om en satsning tagits. Men här har den använts för att i efterhand 

bedöma om kostnader och nytta står i proportion till varandra (se Bilaga 5). Alla stegen i modellen 

har inte genomförts men en grund är lagd dels för att bedöma om kommunens upplevda nytta och 

kostnader står i paritet och dels för att fästa fokus på vilka nyttor BUFs IKT-grupp hoppas kunna 

realisera, vilket i sin tur kan fokusera deras arbete framöver. Skälet till att hålla fokus på detta är att 

man anstränger sig för att verkligen realisera nyttorna eller ”ta hem de vinster” man menar sig vinna 

med investeringen. Förlorar man fokus så kan det efter ett tag vara svårt att veta dels om insatsen 

var värd pengarna och dels vilka nyttor som insatsen verkligen medförde. I ett sådant sammanhang 

är det inte så viktigt om BUFs IKT-grupp är representativ för sin syn på möjliga nyttor eller inte. Det 

viktiga är att deras egen bild formuleras och kan utgöra en grund för fortsatt arbete. 

Bedömning 

En sammanfattning av genomgången av kostnadseffektiviteten i införandet av lärplattor är att det 

saknas jämförelsematerial och att man därför måste vara försiktig i sin bedömning, men att utifrån 

de villkor som gäller i kommunen tycks införandet ha skett rimligt kostnadseffektivt. Det är svårt att 

peka på några punkter där effektiviteten kraftigt kunnat förbättras. Vidare finns det skäl för 

kommunen att tydliggöra de nyttor man menar sig vilja uppnå genom införandet och försöka hålla 

fokus på att dessa nyttor verkligen uppstår i verksamheten. Därmed kan man främja 

kostnadseffektiviteten inte bara i införandet, utan i hela satsningen.  

 

6. Pedagogiska frågeställning – enkäter 
Under februari-mars 2014 genomfördes tre webbaserade enkäter, en för elever, en för pedagoger 

och en för skolledare. I samtliga enkäter uppnåddes en svarsfrekvens på cirka 80 procent eller mer 

vilket får anses vara mycket tillfredsställande.  

 

6.1 Elevenkäten 
Elevenkäten skickades ut till 759 elever i årskurs 5-9 som en länk i ett mail till den e-postadress som 

skolan försett dem med. 593 elever svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 78 procent. Pedagogerna 

hade ombetts ge eleverna möjlighet att besvara enkäten under lektionstid vilket sannolikt bidrog till 

den höga svarsfrekvensen. Svaren är jämt fördelade mellan årskurserna med en viss övervikt för 

årskurs 7 (27 procent av samtliga svarande jämfört med 17-18 procent för övriga årskurser). 

I stort sett alla eller 91 procent av eleverna svarar att de fått sin lärplatta under höstterminen 2013. 

43 stycken eller 7 procent fick sin lärplatta tidigare och några få, 2 procent, minns inte när de fick 

den. 

                                                             
5 Prioritering Enligt NyttoGrunder (PENG). För mer information se http://sv.wikipedia.org/wiki/PENG-modellen 
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Som framgår av tabell 1 så är det tre fjärdedelar, eller 76 procent, av eleverna som använder sin 

lärplatta varje dag, vilket får anses vara ett gott resultat. 64 procent använder lärplatta varje dag, 

men inte varje lektion. 

 

Tabell 1: Elevers användning av lärplattan i skolan (i procent) 

 
Varje 

lektion 
Varje dag (men 

inte varje lektion) 
Några gånger 

i veckan 
Några gånger 

i månaden Mer sällan 

Hur ofta använder du 
lärplattan i skolan? 

12 64 19 3 2 

 

Fem procent av eleverna (28 st) svarar att de använder lärplattorna bara några gånger i månaden 

eller ännu mer sällan. De svarande är jämnt fördelade mellan årskurserna så det är inte någon 

speciell klass som inte använder lärplattan. Detta kan tolkas på två sätt. Det ena är att dessa elever 

hellre arbetar med dator eller för hand. Det andra är att svaren är ett resultat av att några elever inte 

svarat seriöst. Det är annars svårt att förstå varför fyra elever i 9:an, åtta elever i 8:an, tre elever i 

6:an och så vidare har en så mycket lägre användningsgrad än sina klasskamrater. 

Vidare ställdes ett antal frågor till eleverna om hur skolarbetet förändrats genom lärplattorna. Det 

fanns fem svarsalternativ från 1-5 där 1 betydde att det blivit svårare, 3 att det inte var någon 

skillnad och 5 att det blivit lättare. Vidare fanns ett ”vet ej”-alternativ. I redovisningen nedan har 

svarsalternativen 1 och 2 slagits samman till ”svårare” och 4 och 5 till ”lättare”.  

 

Tabell 2: Om elevers skolarbete förändrats på grund av lärplattan (i procent) 

Med lärplattor har det blivit: 
 Svårare 

Ingen 
skillnad Lättare Vet ej 

Att kommunicera mitt arbete 5 16 68 11 
Att visa mitt skolarbete för föräldrarna 7 18 67 9 

Att arbeta i min egen takt 6 30 54 11 
Att själv få välja hur jag vill jobba 10 25 54 12 

Att visa mina kunskaper på ett sätt som passar mig 9 26 51 14 
Att samarbeta för att lösa en uppgift 9 30 51 9 

 

Som framgår av tabell 2 så är majoriteten av eleverna positiva till att arbeta med lärplattorna, 

framför allt tycks de anse att möjligheterna att kommunicera med andra och visa sina arbeten för 

föräldrarna har ökat. Bland de elever som använder lärplattan ofta (det vill säga varje dag eller varje 

lektion) är det en större andel som svarar att det blivit lättare att arbeta i sin egen takt, att välja hur 

man vill jobba, att samarbeta och så vidare. De som använder lärplattan mera sällan är mindre 

positiva i sina svar. Det går inte att utläsa ur enkäten om de som använder lärplattan mera sällan 

själva avstår från att använda den för att de inte gillar att arbeta med lärplattan, om pedagogen inte 

låter dem använda den, eller om de inte har kunskap nog att använda den så att deras arbete 

underlättas. Det som däremot kan utläsas är en korrelation mellan högre användning och att 

eleverna anser att det är lättare att visa sina kunskaper på ett sätt som passar dem, lättare att 

samarbeta, lättare att visa föräldrarna sitt skolarbete och det är fler som anser att man arbetar på ett 

annat sätt i skolan nu än innan man hade lärplattorna.  

Många elever har även lämnat kommentarer till sina svar. De flesta är positiva men några uttrycker 

också att man är mindre nöjd. 
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"Jag använder min lärplatta varje dag men dock inte varje lektion. Lärarna har ibland inte det i sin 
planering. Men vissa pedagoger är jätte bra på att använda lärplattorna på lektionen." 

"Vi anteckna eller gå in på internet kanske 1-2 gg i månaden" 

"Det är bra med lärplattan för plattan har gjort det enklare i skolarbetet." 

"Det är lätt att använda lärplattan i skolan och det blir mycket bättre arbetsro för alla sitter ner o jobbar 
själva och de blir inte så mycket prat o spring.” 

”Framför allt är det väldigt roligt att få arbeta med lärplattan" 

"Lär plattorna är bra att ha på lektionerna men jag skulle hellre vilja ha datorer" 

"Saknar tiden då vi hade papper" 

"Lite onödigt med lärplattor" 

 
Vidare frågades det om eleven höll med eller inte höll med om ett antal påståenden. På motsvarande 

sätt som ovan fanns fem svarsalternativ samt ett ”vet ej”-alternativ. 1 betydde ”håller inte alls med, 

3 ”håller varken med eller inte med” och 5 ”håller helt med”. I tabellen nedan har svarsalternativen 

1-2 slagits ihop till ”håller inte med” liksom svarsalternativen 4-5 till ”håller med”. 

 

Tabell 3: Om elevers skolarbete förändrats av lärplattan (i procent) 

 Håller 
inte 
med 

Varken 
eller 

Håller 
med Vet ej 

Skolarbetet blir roligare när jag får använda lärplattan 6 10 74 9 

Vi jobbar på andra sätt nu än innan vi fick plattorna 9 21 62 8 

Jag lär mig bättre när jag får använda lärplattan 12 26 55 6 
Jag arbetar mer med mina skoluppgifter sedan jag fått 

lärplattan 17 26 49 8 
Lärarna borde vara strängare mot elever som är ute på 

sociala medier under lektionen 24 19 48 9 

Lärarna låter oss använda plattan för lite 24 24 45 8 
Pedagogern kan hjälpa mig när jag får problem med 

lärplattan 30 25 38 7 

Lärarna låter oss använda lärplattan för mycket 69 19 6 6 

 

Tre av fyra elever (74 procent) menar att skolarbetet blir roligare med lärplattan. Detta stämmer väl 

överens med forskningen runt it i skolan och framför allt användningen av lärplattor, där just den 

motiverande faktorn är den tydligaste.6 Det förtjänar också att uppmärksammas att en majoritet av 

eleverna (55 procent) menar att de lär sig bättre med lärplattorna. I vilken utsträckning detta 

kommer att innebära att de får förbättrade resultat är ännu för tidigt att uttala sig om. Men det 

faktum att 49 procent säger sig arbeta mer med sina skoluppgifter är ett steg i rätt riktning. Det är väl 

känt att ”time on task”, det vill säga att ägna mer tid åt skolarbetet, påverkar resultaten positivt. 

45 procent av eleverna skulle vilja arbeta mer med lärplattan och ytterst få (6 procent) håller med 

om påståendet att pedagogerna låter eleverna arbeta för mycket med plattorna. Det tycks finnas 

utrymme för en något ökad användning av lärplattorna. Paradoxalt nog är det de elever som tidigare 

svarat att de använder lärplattorna relativt mycket, det vill säga varje dag eller några gånger i veckan, 

som är mest angelägna om att använda den mer. En tolkning av detta är att de hittat arbetssätt och 

                                                             
6 Hylén, J (2013): Digitalisering i skolan – en kunskapsöversikt. Ifous rapportserie 2013:1. Ifous och FoU 
Skola/Kommunförbundet Skåne, mars 2013. 
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former som passar dem och som de gärna skulle använda oftare. De som använder lärplattorna mer 

sällan tycks inte ha fått hjälp eller av andra skäl inte upptäckt de fördelar som deras kamrater tycks 

se. Om eleverna upptäckt de nya arbetssätten själva eller om det sker i samarbete med pedagogen 

framgår inte av undersökningen. 

Ser man till de negativa kommentarerna så är det ett antal elever som framhåller att det är svårt att 

skriva på lärplattan. Vissa efterfrågar tangentbord, andra datorer och någon längtar tillbaka till 

papper och penna. Andra klagomål som förekommer är att pedagogerna inte kan tillräckligt om 

lärplattan och att det inte finns pengar till appar. 

En speciell fråga, som återkommer både hos elever, pedagoger och rektorer är frågan om sociala 

mediers störande inverkan. Som framgår av tabell 3 anser nästan hälften av eleverna (48 procent) att 

pedagogerna bör vara strängare mot elever som är ute på sociala medier under lektionerna. I de fria 

kommentarerna återfinns både elever som själva har svårt att kontrollera sitt beteende och elever 

som störs av andra elevers spelande. Vi återkommer senare i utvärderingen till denna fråga. 

"När vi får läxor t ex så gör man inte dem utan man sitter och spelar eller är inne på instagram osv.. 
Så läxorna blir aldrig gjorda." 

"Det skulle vara bättre med datorer, jag gillar inte alls iPaden för den slösar mitt sociala liv, efter 
skolan sitter man med iPaden & varken gör sina läxor" 

"Lärarna måste vara mer stränga på att ta ifrån ipaden för det är så många som spelar på lektionen 
och inne på socialamedier som instagram!!!!!" 

"Detta med att pedagogern ska vara strängare mot de elever som är inne på Facebook eller 
Instagram? Självklart ska lärarna säga till dom och vara lite strängare, men jag tycker att man ska få 
en egen gräns om eleven inte får vara på ipaden i skolan. Eftersom vissa elever spelar på lektionerna 
och hänger inte med. Det tycker jag inte alls är rätt mot dom som gärna vill koncentrera sig på vad 
pedagogern säger utan att en elev börjar spela. Eftersom då kollar alla på eleven som spelar. Jag 
tycker att man ska stänga av ipaden på lektionen och sedan sätta på den igen när det behövs!” 

Sammanfattningsvis så måste det framhållas att eleverna till absolut största delen är nöjda med 

lärplattorna och att en majoritet anser att de lär sig bättre med hjälp av den. Hälften uppger också 

att de ägnar mer tid åt skolarbetet. De som använder den mycket tycks, kanske tillsammans med sina 

pedagoger, ha hittat arbetsformer som passar dem och de vill gärna använda lärplattan ännu mer. 

 

6.2 Pedagogenkäten 
Trots att pedagogenkäten omfattade många frågor har 127 av 154 pedagoger (82 procent) besvarat 

den, vilket är en hög svarsfrekvens. Av de svarande är 80 procent kvinnor och 20 procent män. 

Åldersfördelningen visar att 20 procent är under 35 år, 46 procent mellan 36 och 50 år och 34 

procent över 50 år. Fördelningen mellan olika årskurser är jämn: 

 

Tabell 4: Vilken årskurs undervisar du i (i procent)? 

Årskurs F-3 35  

Årskurs 4-6 27  
Årskurs 7-9 36  

Annan tjänst 16  

 

Av de med annan tjänst är de flesta fritidspedagoger. 
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De allra flesta, 70 procent, av pedagogerna har haft sin lärplatta i 6-12 månader. Av de övriga har 15 

procent haft den kortare tid än så och en lika stor andel har haft den längre än så.  

Det verkar inte föreligga några större tekniska problem. Det är en låg andel, bara 14 procent, som 

svarar att lärplattan fungerar dåligt i lektionsmiljön. 45 procent är indifferenta medan 41 procent 

svarar att de fungerar bra. I kommentarerna till frågan framgår att det främst är nätverksproblem 

som stör. 

I samband med att lärplattorna delades ut fick pedagogerna en kort handhavandeutbildning. 29 

procent svarar att de anser att den var otillräcklig medan 40 procent anser att den var tillräcklig. 

Vidare har BUF:s IKT-grupp arrangerat ett antal kompetensutvecklingsinsatser relaterade till 

införandet av lärplattorna. Dessa har varit dels i form av inspirationsföreläsningar och dels som 

workshops om att använda bloggar i undervisningen och liknande. Det bör påpekas att enkäten 

besvarades innan man genomförde den hittills mest omfattande kompetensutvecklingsinsatsen i 

form av en heldag med seminarier och workshop som leddes av pedagoger från kommunen, den så 

kallade GETT-dagen.7 25 procent av pedagogerna svarade att den kompetensutveckling de deltagit i 

var oinspirerande, 44 procent är indifferenta och 31 procent tycker att de varit inspirerande. En 

öppen fråga gällde om det var någon speciell typ av kompetensutveckling man vill se framöver. 

Frågan besvarades av 49 procent vilket visar på ett starkt engagemang. Det som efterfrågas mest är 

ämnesrelaterad fortbildning – hur man kan använda lärplattan i olika ämnen, vilka appar som finns 

och tips på hur man jobbar med lärplattor i andra skolor. GETT-dagen den 19 mars 2014 hade just 

denna inriktning. 

En relativt vanlig och ofta framgångsrik modell för kompetensutveckling är att erfarenhet sprids 

mellan pedagoger. Av de svarande pedagogerna menar 31 procent att erfarenhetsspridningen är 

otillräcklig, 46 procent är indifferenta och 23 procent tycker att den är tillräcklig. Däremot anser nio 

av tio pedagoger att sådan erfarenhetsspridning är viktig. Även här finns det skäl att anta att 

svarsmönstret skulle ha blivit annorlunda om frågan besvarats efter GETT-dagen. 

 

Tabell 5: Pedagogers användning av lärplattan (i procent) 

 
Varje 

lektion 
Varje dag (men 

inte varje lektion) 
Några gånger 

i veckan 
Några gånger 

i månaden 
Mer 

sällan 

Hur ofta använder du 
lärplattan i din 
undervisning? 

7 51 30 9 4 

 

Tabell 5 visar hur ofta pedagogern använder lärplattan i sin undervisning. Svaren överensstämmer 

någorlunda med elevernas bild. Det är en liten andel som använder den varje lektion, hälften som 

använder den varje dag och omkring en tredjedel som använder den några gånger i veckan. Att 

elevernas svar visar på en något högre användning kan bero på att pedagogen planerat 

undervisningen så att eleverna arbetar med sina lärplattor medan pedagogen inte har sin platta 

framme. 

Av tabell 6 framgår att något fler, sju av tio, använder lärplattan dagligen till administration eller 

förberedelser. Men det finns en grupp på drygt tio procent som använder lärplattan mycket sparsamt 

både i undervisning och administration. 

                                                             
7 Namnet anspelar på andra kända konferenser om it i skolan som den brittiska BETT (British Educational 
Training and Technology Show) och den svenska SETT, där g-et står för Gislaved. 
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Tabell 6: Pedagogers användning av lärplattan vid administration (i procent) 

 
Varje 
dag 

Några gånger 
i veckan 

Några gånger 
i månaden 

Mer 
sällan 

Hur ofta använder du lärplattan när du förbereder 
dig eller administrerar? 

72 16 5 7 

 

Av tabell 7 framgår att drygt 40 procent av pedagogerna anser att det blivit lättare att både 

dokumentera och bedöma elevernas arbeten. Det får sägas vara en betydelsefull pedagogisk vinst. 

Framför allt eftersom det är få som anser att det blivit svårare.  

 

Tabell 7: Pedagogers uppfattning om lärplattans påverkan på dokumentation och bedömning (i 

procent) 

 Svårare 
Ingen 

skillnad Lättare Vet ej 

Att bedöma elevernas arbeten 6 33 45 17 
Att dokumentera elevernas arbeten 5 31 42 12 

 

I tabell 8 redovisas pedagogernas bedömning av hur införandet av lärplattorna påverkar 

undervisningen och eleverna. I vissa avseenden stämmer pedagogernas bild mycket väl överens med 

elevernas, men i andra avseenden gör de olika bedömningar. Omkring 70 procent av både elever och 

pedagoger är ense om att lärplattorna ökat möjligheterna till kommunikation och cirka 50 procent av 

båda grupperna menar att lärplattorna ökar möjligheterna för den enskilde eleven att visa sina 

kunskaper och förmågor på ett sätt som passar individen. De är också ungefär hälften av både 

eleverna och pedagogerna som menar att det blivit enklare att välja arbetssätt för eleven. Däremot 

är det en större andel av eleverna som menar att det blivit enklare att arbeta i sin egen takt – 54 

procent jämfört med 36 procent av pedagogerna. Samma mönster återfinns ifråga om samarbete. 51 

procent av eleverna tycker det blivit lättare jämfört med 33 procent av pedagogerna.  

 

Tabell 8: Pedagogers bedömning av lärplattans påverkan på undervisningen (i procent) 

  Svårare 
Ingen 

skillnad Lättare Vet ej 

Att ge eleverna möjlighet att kommunicera med världen 
utanför klassrummet 3 14 69 14 

Att ge eleverna direkt återkoppling 3 29 56 11 

Att visa sina kunskaper och förmågor på ett satt som 
passar individen 4 29 52 15 

Att välja mellan olika arbetssätt 3 33 49 14 

Att ta egna initiativ och hitta egna lösningar 2 35 49 14 

Arbeta med olika svårighetsgrad på uppgifterna 2 38 44 16 

Arbeta i sin egen takt 3 44 36 17 

Diskutera elevens egen utveckling med honom/henne 7 43 36 14 

Att utgå från sina egna erfarenheter 2 41 35 22 

Samarbeta för att lösa en uppgift 4 51 33 15 
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Det bör också påpekas att det är mycket små andelar av pedagogerna som svarar att det blivit 

svårare för eleverna i olika avseenden. Däremot är det ganska många som svarat ”vet ej”. 

Stickprovskontroller bland enkätsvaren visar att det ofta är samma personer som svarar ”vet ej” eller 

att det blivit svårare. Här finns sammantaget en grupp på nästan 20 procent eller var femte pedagog 

som inte provat eller inte är nöjd med situationen. 

Några frågor handlade om arbetssätt som är direkt kopplade till lärplattornas funktioner med kamera 

och mikrofon. 

 

Tabell 9: Pedagogers bedömning av lärplattans påverkan på arbete med ljud och bild (i procent) 

 Svårare 
Ingen 

skillnad Lättare Vet ej 

Arbeta med bild 0 4 93 4 
Arbeta med ljud 1 4 85 11 
Arbeta med film 1 3 73 11 

 

Det är knappast förvånande att i stort sett alla anser att möjligheterna förbättrats i dessa avseenden 

eftersom många sannolikt inte hade digitalkameror, videokameror eller liknande.  

I tabell 10 redovisas svaren på frågan om relationen mellan appar och tryckta läroböcker. Det är en 

fråga som återkommer i intervjuerna. Som framgår menar sju av tio pedagoger att appar och andra 

pedagogiska program i hög grad kan komplettera läroböcker men betydligt färre anser att man kan 

ersätta läroböckerna helt. Det bör påpekas att det i denna fråga inte finns några självklara svar, t.ex. 

att det skulle vara bättre eller billigare att ersätta de tryckta läroböckerna med appar. Men som 

framgår av diskussionerna under intervjuerna finns det skäl för rektorer och pedagoger att ha en 

medveten och genomtänkt hållning i denna fråga så att man inte slentrianmässigt fortsätter att köpa 

in läroböcker samtidigt som man också köper in appar och annan pedagogisk programvara. 

 

Tabell 10: Pedagogers bedömning av lärplattans relation till tryckta läroböcker (i procent) 

 
Instämmer 

inte 
Varken 

eller Instämmer 

Lärplattor med internet och appar/pedagogiska program 
kan i hög grad KOMPLETTERA tryckta 

läroböcker 
11 18 72 

Lärplattor med internet och appar/pedagogiska program 
kan i hög grad ERSÄTTA tryckta 

läroböcker 
56 28 17 

 

Tabell 11 visar att 64 procent av pedagogerna menar att de utvecklat nya arbetssätt för eleverna. 

Detta stämmer mycket väl med elevernas bild. Där är det 62 procent som svarar att ”vi jobbar på 

andra sätt nu än innan vi fick lärplattorna”. Däremot är det inte lika många pedagoger som 

framhåller den motiverande aspekten – det var 74 procent av eleverna som menar att skolarbetet 

blivit roligare jämfört med 43 procent av pedagogerna som anser att det blivit lättare att motivera 

eleverna.  

40 procent av pedagogerna känner sig själva mer motiverade. Det är en siffra som är svår att bedöma 

om den är hög eller låg. Här finns inget stabilt jämförelsematerial. Det är ungefär som att välja att 

beskriva ett glas som halvtomt eller halvfullt, beroende på läggning. Men det är en fråga som bör 

följas upp vid senare tillfällen. 
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Tabell 11: Pedagogers bedömning av förändringar på grund av lärplattan (i procent). ”På grund av 

lärplattan…” 

 
Instämmer 

inte 
Varken 

eller Instämmer Vet ej 

Har jag utvecklat nya arbetssätt för mina elever 9 19 64 8 

Är det lättare att motivera eleverna i skolarbetet 18 33 43 6 

Är jag som pedagoger mer motiverad 22 30 40 8 
Är det lättare att behålla elevernas fokus på 

skolarbetet under lektionerna 41 27 26 7 

Har eleverna lättare att nå kunskapsmålen 25 30 22 23 

 

Den sista frågan som redovisas i tabell 11 gäller om det är lättare för eleverna att nå kunskapsmålen 

när man arbetar med lärplattor. En stor andel av pedagogerna är osäkra och frågorna är svåra att 

besvara efter att man bara har arbetat med lärplattorna en kort tid. Den likartade frågan om 

elevernas möjlighet att nå kunskapsmålen, som redovisas i tabell 12, ger ett likartat resultat. I båda 

fallen bör frågorna följas upp vid senare tillfällen. 

 

Tabell 12: Pedagogers bedömning av lärplattans påverkan på elevernas måluppfyllelse (i procent) 

 Svårare 
Ingen 

skillnad Lättare Vet ej 

Att nå högre måluppfyllelse är: 7 41 28 24 

 

I tabell 13 redovisas en uppföljningsfråga till tabell 12, men här blir det ännu tydligare att frågan är 

något för tidigt väckt. Rådet till kommunen blir att återkomma till frågan i framtida uppföljningar och 

utvärderingar, inte minst som ett sätt att hålla kvar fokus på effekterna av arbetet med lärplattorna. 

 

Tabell 13: Uppföljningsfråga från tabell 12 (i procent) 

 Nej Kanske Ja Vet ej 

Om du svarat att det är "Svårare" eller "Lättare" att nå högre 
måluppfyllelse med lärplattor, kommer du att kunna visa detta i 

betygsresultat eller omdömen? 
4 30 11 55 

 

I den tidigare redovisade tabell 11 så beskrivs också svaren på en fråga om elevernas fokus under 

lektionerna. Den knyter an till problemet med sociala medier och spel. 26 procent av pedagogerna 

instämmer i att det blivit lättare att få eleverna att behålla fokus på skolarbetet medan 41 procent 

inte instämmer. Bryter man ner svaren så framgår det att pedagoger som undervisar i årskurserna 7-

9 tycker det är svårare att få eleverna att behålla fokus än de som undervisar i årskurserna F-3. Det är 

det ingen pedagog som undervisar de äldre eleverna som håller med helt om att det blivit lättare. 

 

6.3 Rektorsenkät och intervjuer 
Samtliga sju rektorer svarade på en enkät. Samma personer intervjuades senare individuellt. 

Bakgrundsfakta visar att av rektorerna var sex kvinnor och en man, tre av dem är under 50 år och 

fyra är över.8 Ser man till erfarenhet i rollen så fördelar sig gruppen likartat – tre av rektorerna är 

                                                             
8 Eftersom rektorsgruppen är så liten så redovisas deras svar inte i procentsatser utan i absoluta tal. 
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relativt nya (upp till fem år som rektor), medan den andra gruppen är mycket erfaren med 20 år eller 

mer i rollen.9  

Enkäten 

I enkäten ger rektorerna genomgående en mer positiv bild av satsningen än pedagogerna. 

Rektorerna är mer positiva till den handhavandeutbildning som pedagogerna fick i samband med att 

lärplattorna delades ut, de är också mer positiva till hur lärplattorna fungerar rent tekniskt i 

lektionsmiljön. Alla rektorer menar att den fungerar ganska bra eller mycket bra medan det är fyra av 

tio pedagoger som svarat på samma sätt. Samma mönster återfinns i svaren runt hur 

erfarenhetsspridningen mellan pedagoger fungerar – sex av sju rektorer svarar i enkäten att den 

fungerar bra och en att den varken fungerar bra eller dåligt. Bland pedagogerna är det 23 procent 

som svarar att fungerar bra, 46 procent varken bra eller dåligt och 31 procent att den fungerar dåligt. 

Däremot är både pedagoger och rektorer eniga i synen på att erfarenhetsspridning är ett viktigt led i 

kompetensutvecklingen. 

Det mer positiva svarsmönstret bland rektorerna går igen i frågor om det blivit lättare eller svårare 

att låta eleverna arbeta i sin egen takt, att arbeta med olika svårighetsgrad på uppgifterna, att utgå 

från egna erfarenheter med mera. Medan det i lärargruppen hela tiden finns en mindre grupp som 

anser att förutsättningarna är oförändrade eller att svårigheterna ökat, så saknas denna grupp bland 

rektorerna. I kommentarerna till enkäten menar dock någon att det är svårt att svara generellt på 

frågor av den här typen eftersom pedagogerna kommit så olika långt i sin lärplatteanvändning. I 

denna kommentar sägs också att det först ”fanns ett motstånd när lärplattorna kom på tal men att 

det bytts mot nyfikenhet och förståelse för vilka oändliga möjligheter som finns. Men med nya 

möjligheter uppstår också nya svårigheter…” 

Rektorerna svarar i enkäten också något mer positivt på frågan om pedagogerna är mer motiverade 

som en följd av införandet av lärplattor, än pedagogerna själva gör. De anser i något högre grad än 

pedagogerna själva att pedagogerna utvecklat nya arbetssätt och att pedagogerna har lättare att 

motivera eleverna i skolarbetet. En av de frågor där rektorsgruppen är minst positiv gäller om det 

blivit lättare att hålla elevernas fokus på skolarbetet sedan lärplattorna infördes. Där svarar fyra av 

sju att det inte är någon skillnad medan övriga tre menar att det blivit lättare. Som framgick tidigare 

är pedagogerna även här mer skeptiska – en så hög andel som fyra av tio pedagoger anser att det 

blivit svårare att hålla elevernas fokus och ytterligare knappt tre av tio anser att det inte är någon 

skillnad.  

Intervjuer 

Tekniska frågor 

Intervjuerna förstärker bilden av att det finns en del tekniska problem men att de inte är stora. De 

svårigheter man upplever tycks nästan uteslutande gälla nätverket. Om man ber rektorerna jämföra 

med tekniska problem kopplade till de bärbara datorer man haft och delvis har kvar så tycks de allra 

flesta uppleva att det är färre teknikproblem kopplade till lärplattorna. Man är genomgående nöjd 

med det stöd man får i tekniska frågor samtidigt som det påpekas att i takt med att pedagogerna 

arbetar alltmer med lärplattorna i undervisningen blir det en kritisk faktor att både plattorna och 

                                                             
9 På en skola pågick ett rektorsskifte under denna period, så istället för att intervjua den tillförordnade rektorn 
som inte varit med under perioden när lärplattorna kom till skolan, så genomfördes intervjun med en av 
skolans mest erfarna pedagoger. 
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nätet fungerar varje lektion – problemen blir större när det inte funkar, även om det är mer sällsynt 

än tidigare. ”Upplevelsen kan ändå vara att det blir mycket irritation”, menar en rektor.  

Det är inte heller många som rapporterar om trasiga lärplattor även om det tycks vara vanligare 

bland de äldre eleverna där plattorna dels bärs hem varje dag och används på fritiden och dels 

används mycket under rasterna. Användningen och därmed slitaget tycks med andra ord vara större 

hos de äldre eleverna. 

Vid årskursens slut, det vill säga i juni 2014, hade totalt 46 lärplattor skadeanmälts från de skolor som 

ingått i undersökningen. Fördelar man dem per årskurs så är det tydligt att de flesta anmälningarna 

kommer från de äldre årskurserna, främst årskurs 7: 

 

Diagram 1: Antal skadeanmälda lärplattor fördelade per årskurs 

 

Vidare framkommer att 37 av de 46 skadade lärplattorna, eller 80 procent, var utlånade till pojkar. 

Ser man till hur anmälningarna fördelar sig mellan skolor så är det de två 7-9 skolorna i 

undersökningen, Nordinskolan och Åsenskolan, som är värst drabbade. Det kan rättmätigt invändas 

att antalet skadade lärplattor inte säger något om orsakerna till skadorna. Men det faktum att 

betydligt fler lärplattor anmäls skadade från vissa årskurser tyder ändå på viss ovarsam hantering. 

Men sett till det totala antalet elevlärplattor är det tre procent som skadeanmälts under läsåret, 

vilket inte kan anses vara en hög siffra. I årskurs 7 är det sju procent. 

Påverkan på skolans ekonomi 

Rektorerna tillfrågades om de upplevde att skolans ekonomi påverkats i något avseende av 

införandet av lärplattor. På den positiva sidan menar de flesta att man sannolikt har en lägre 

förbrukning av skrivböcker och papper och att kopieringsapparaten/skrivaren inte är lika flitigt i bruk. 

Men det var vid intervjuerna för tidigt att uttala sig förändringarna i kronor och ören. Någon 

framhåller att man skriver ut betydligt färre färgbilder än tidigare och att alla veckobrev och liknande 

kommunikation med föräldrarna nu sker elektroniskt istället för på papper. Den lägre 

pappersförbrukningen leder till att ”limstiften torkar” som en rektor uttrycker det. Däremot är det 

ingen som tror att man kommer att kunna spara pengar på att köpa mindre läromedel. Man antar att 

kostnader för licenser och appar tar ut eller möjligen ökar läromedelskostnaden.  

Skolorna fick sina lärplattor gratis och har även fått handhavandeutbildning och kompetensutveckling 

betalad från kommunens centrala budget. Men vissa tillkommande kostnader har uppstått även om 

de i de flesta fall varit små. Det gäller t.ex. inköp av hörlurar till eleverna så att de kan sitta i samma 

klassrum och lyssna till upplästa texter, filmer med mera utan att störa varandra. De flesta skolor har 
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köpt några tangentbord men efterfrågan på tangentbord tycks liten. Några skolor har behövt köpa in 

extra laddningssladdar eller kablar till interaktiva tavlor eller liknande.  

Vad gäller inköp av appar i relation till övriga läromedelsinköp så tycks det vara för tidigt att dra 

några slutsatser. När eleverna fick sina lärplattor under hösten 2013 var läsårets alla tryckta 

läromedel redan beställda så det blir först inför läsåret 2014/15 som frågan ställs på sin spets. Ett 

mönster tycks vara att skolor med lägre årskurser är nöjda med den ekonomiska tilldelningen för att 

köpa in appar och licenser, medan skolor med äldre årskurser har svårare att få denna ekonomi att 

gå ihop. De högre årskurserna tycks behöva fler ämnesspecifika appar om man ska kunna ersätta 

läroböckerna medan man i lägre årskurser möjligen har lättare att klara sig med de generella 

verktygen (att kunna skriva, spela in ljud, filma, ta foton och så vidare) och med enklare appar för att 

t.ex. träna alfabetet och multiplikationstabellen. Vidare finns det fler gratisappar för de yngre 

åldrarna.  

Sammantaget finns det skäl för BUFs IKT-grupp att tillsammans med rektorerna systematiskt följa 

upp kostnadssidans plus- och minusposter med ett särskilt fokus på hur kostnadsbilden kan skilja sig 

mellan lägre och högre åldrar. 

Införandet av lärplattor 

Samtliga rektorer menar att de kände sig väl informerade om att satsningen på lärplattor skulle 

genomföras. Den kom inte som någon överraskning även om någon rektor tyckte att den kunde ha 

föregåtts av fler pedagogiska diskussioner. Rektorerna tycks också överens om att pedagogerna var 

informerade, att inte heller de blev överraskade. Det innebar inte att införandet var välkommet på 

alla skolor. Någon rektor beskriver hur det förekom ganska tuffa diskussioner med lärargruppen som 

hellre hade sett att pengarna användes till satsningar på specialpedagoger och andra stödinsatser. 

Någon annan hänvisar till att den försöksverksamhet som genomfördes på två skolor väckte 

pedagogernas nyfikenhet. Tiden mognade också genom att fler pedagoger hann skaffa sig privata 

surfplattor medan försöksverksamheten pågick. 

Kompetensutveckling 

Rektorerna är genomgående nöjda med hur kompetensutvecklingen fungerat i samband med 

införandet av lärplattorna. Kompetensutvecklingsmodellen bygger till stor del på 

erfarenhetsspridning mellan pedagogerna på den egna skolan och samtliga intervjuade rektorer tycks 

tillfreds med formen och hur den kunnat användas på den egna skolan. De lokala lärspridarna får 

genomgående goda vitsord och enligt rektorerna har de allra flesta pedagoger mer eller mindre 

spontant börjat diskutera med kollegor hur man kan använda lärplattorna i undervisningen och gett 

tips och stöd till varandra. Vissa pedagoger hittar Facebookgrupper där pedagoger över hela Sverige 

utbyter tips, andra använder en app (Moxtra) som möjliggör ett kollegialt utbyte i kommunen. 

Samtidigt framhåller flera att det måste få ta mer tid för vissa individer att integrera lärplattorna i sin 

undervisning medan andra är snabbare att plocka upp det nya verktyget och hitta nya metoder. 

Enstaka rektorer framhöll att det behövs mer ämnesspecifik kompetensutveckling, framför allt för 

lärarna i de högre årskurserna. Några tyckte också att fritidspedagogerna skulle behöva mer riktad 

kompetensutveckling. Men totalt sett tycks man vara nöjd med den kompetensutveckling som man 

själv skapat och som erbjudits från centralt håll. 

Pedagogers motivation och utveckling 

Rektorerna ombads kommentera det faktum att enligt pedagogenkäten har pedagogerna som 

kollektiv blivit något mer motiverade i sitt jobb som en följd av att lärplattorna infördes. Samtliga 
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håller med om detta även om några rektorer framhåller att man ser individuella skillnader – att några 

pedagoger behöver mer tid för att förändra sina arbetsformer än andra. Det finns en grupp 

pedagoger som av olika skäl inte är lika entusiastiska. En rektor menar att eleverna driver på 

pedagogerna i att använda nya arbetsformer eftersom de hör och ser vad elever i andra klasser gör 

och säger till pedagogen att de vill arbeta på samma sätt. Någon annan framhåller hur pedagogerna 

ser tidsvinster till exempel i kommunikationen med hemmen och i arbetet med eleverna. Flera 

rektorer återkommer till att man tycker sig höra fler spontana pedagogiska samtal mellan 

pedagogerna jämfört med tidigare. Flera lyfter också fram den amerikanska forskaren Ruben 

Puenteduras modell10 för hur man kan beskriva en förändrad pedagogisk praxis. De säger att man 

strävar efter att komma in i den fas där tekniken inte bara används som ett ersättningsmedel utan att 

den hjälper pedagogen att förändra eller omdefiniera sin praktik genom att man genomför 

arbetsmoment man tidigare inte kunde genomföra. Det vanligaste exemplet här är hur man spelar in 

ljud – elever som läser texter (på svenska för de yngre eleverna och på moderna språk för de äldre 

eleverna), musik som eleverna framför eller filmar föreläsningar som de håller i grupp. Detta innebär 

att pedagogen kan gå tillbaka efteråt för att lyssna och bedöma enskilda elevers prestationer. 

Eleverna själva kan också lyssna, till exempel tillsammans med föräldrarna vid utvecklingssamtal, och 

jämföra sin prestation med hur det lät förra terminen. Den egna utvecklingen tydliggörs och detta 

underlättar det metakognitiva samtalet med eleven och föräldrarna. Ett annat exempel är hur lärare i 

bild och slöjd kan be eleverna skicka in foton av sina produkter efter dagens lektion så att läraren kan 

komma med skriftliga råd inför nästa lektion. Detta gör att eleverna inte behöver stå i kö i början av 

nästa lektion utan omedelbart kan återgå till sitt arbete. För läraren är det också lättare att följa 

elevernas skapandeprocess. 

Elevernas motivation och fokus på skolarbetet 

Rektorerna tycks ha ungefär samma bild av eleverna som av pedagogerna, det vill säga att en klar 

majoritet uppskattar lärplattorna och har lätt för att arbeta med dem. Rektorerna menar vidare att 

det blivit enklare för pedagogerna att individanpassa undervisningen för elever med särskilda behov. 

Dessa elever var tidigare ofta ensamma i klassrummet om att ha en dator framför sig. Nu när alla har 

samma verktyg blir de mindre stigmatiserade. Många framhåller också spontant att lärplattorna är 

enklare för eleverna att hantera jämfört med bärbara datorer. Men även här finns det undantag. Det 

finns vissa elever som hellre skriver för hand och andra som hellre arbetar med en dator.  

Den stora diskussionsfrågan tycks vara hur man behåller elevernas fokus på skolarbetet – att se till 

att de inte använder olika sociala medier under lektionstid och därmed tappar koncentrationen för 

skolarbetet. Återigen gör sig åldersaspekten påmind. Bland de yngsta eleverna tycks detta vara ett 

                                                             
10 Puentedura (2009) beskriver olika nivåer för IT-användning i undervisningen med hjälp av SAMR-modellen 
(Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition). Substitution (ersättning) är den första nivån, vilken 
innebär att datorn endast ersätter ett annat verktyg t.ex. en skrivmaskin. Under Augmentation (förbättring), 
den andra nivån, utvecklas och effektiviseras arbetssättet i skolan med hjälp av datorn. Det är fortfarande 
frågan om att ersätta traditionella verktyg, men här finns dessutom en förbättrad funktionalitet. Man 
kommunicerar till exempel via e-post eller gör presentationer i PowerPoint. När lärarna har kommit så långt i 
sitt användande börjar många utforma lärprocessen annorlunda. De försöker använda datorerna på ett sätt 
som utvecklar lärandet, vilket är den näst sista nivån, Modification (förändring). Den sista nivån, Redefinition 
(omdefiniering), innebär att lärarna helt eller delvis omdefinierar uppgifterna till eleverna. De inför nya 
arbetssätt, ökar sin samverkan och konstruerar, uppfinner och utformar uppgifter som tidigare var omöjliga att 
genomföra. 
Puentedura har på senare tid kritiserats för att hans modell inte är så forskningsförankrad som han själv 
påstått, men den har fått stort genomslag i svensk skola. 
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litet problem eller inget problem alls. Där är pedagogens auktoritet tillräckligt stor för att eleverna 

inte ska bryta mot gemensamma regler om hur och när man använder lärplattan. Bland de äldre 

eleverna som använder lärplattan oftare, både i skolan och utanför, blir frågan mer brännande. Flera 

rektorer har också varit i diskussion med föräldrar som inte är nöjda med att lärplattan följer med 

hem efter skoltid och att den finns hemma under skolloven. Vissa föräldrar vill, enligt rektorerna, helt 

förbjuda lärplattorna. Men rektorerna i skolor med äldre elever menar samtidigt att detta inte är en 

diskussion som är specifik för lärplattor. Tonårselever testar ständigt gränser och tidigare var det 

mobiler som var diskussionsämnet. Deras svar är att samtliga inblandade parter: rektorer, 

pedagoger, elever och föräldrar måste lära sig att hantera den nya värld och den nya teknik som 

finns. Lösningen är inte att förbjuda den och försöka stänga den ute från skolan. Med en levande 

diskussion och tydliga, helst gemensamma, regler menar de att man kommer att kunna hantera 

denna fråga. 

Dokumentation och bedömning 

Samtliga rektorer menar att dokumentationen blivit rikare genom att elevernas arbete är mer 

digitaliserat och inte minst genom möjligheterna att spela in ljud och film samt ta foton. De flesta 

menar också att detta stödjer möjligheterna till en mer formativ bedömning, det vill säga att ge 

eleverna återkoppling under processen och inte bara för den skriftliga eller fysiska slutprodukten 

eller efter prov. Någon menar att förändringen här går ganska långsamt och att den måste få ta tid 

eftersom den berör en kärnfråga i pedagogernas arbete. Medan vissa rektorer försöker stödja denna 

utveckling genom att initiera diskussioner i lärargruppen runt formativ bedömning menar andra att 

både arbetsmetoderna och pedagogerna behöver hinna mogna innan man driver på en förändring. 

Rektorerna för de äldre elever som kommer att få betyg vid årskursens slut framhåller också att det 

är för tidigt att uttala sig om hur arbetet med betygssättning eventuellt påverkas. Vid intervjutillfället 

hade man bara arbetat med lärplattorna i omkring sex månader. 

Rätt satsning eller fel? 

Intervjuerna avslutades med frågan om hur respektive rektor såg på kommunens satsning på 

lärplattor som helhet – är det väl använda pengar eller skulle man hellre satsat på något annat? 

Samtliga rektorer är positiva till satsningen även om det finns skillnader i entusiasm. Vissa är mycket 

glada och entusiastiska och tycker att detta är den bästa satsning kommunen gjort. Andra är mer 

försiktiga i sina omdömen och menar att de gått från en tidigare skeptisk inställning men ändå 

övertygats om att detta är rätt väg att gå. Ingen menar att kommunen bör avsluta satsningen och ta 

bort lärplattorna. Ingen framhåller heller att man hellre skulle sett att kommunen gjort andra 

satsningar i skolan. 

 

7. Pedagogiska frågeställning – intervjuer med pedagoger 
Bakgrund 

Sammanlagt 37 pedagoger deltog i intervjuerna som genomfördes gruppvis i grupper om fem till sex 

personer per grupp. Vid ett tillfälle bestod gruppen enbart av tre personer. Intervjupersonerna var 

valda av respektive rektor, men det fanns inga särskilda instruktioner för hur urvalet skulle göras. 

Intervjuerna varade i cirka 1-1½ timme. Grupperna var indelade så att de bestod av pedagoger i 

årskurs F-5 (i något fall F-6) eller 7-9 (eller 6-9). Det var fem grupper med pedagoger för de yngre 

eleverna och två med pedagoger för de äldre eleverna. Av de intervjuade var fem män och 32 
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kvinnor. Jämför man de som deltog i intervjuer med de som besvarat enkäten så framgår att 

intervjugruppen rimligt motsvarar de svarande i enkäten och därmed lärargruppen i stort. 

 

 Tabell 14: Jämförelse mellan enkätgrupp och intervjugrupp, i procent 

 Enkät Intervju 

Kvinnor 80 86 

Män 20 14 

Åk F-3 35 35 

Åk 4-6 27 30 

Åk 7-9 36 24 

Övriga 16 11 

 

Ser man till intervjugruppens undervisningserfarenhet så var den väl spridd. Där fanns fyra personer 

som undervisat i 1-3 år, och åtta personer som undervisat i 30 år eller mer. Den genomsnittliga 

undervisningstiden var 18 år. Det var med andra ord en erfaren grupp pedagoger som deltog i 

intervjuerna samtidigt som nytillkomna pedagoger också fanns representerade. Samtliga skolor med 

lärplattor fanns representerade bland intervjupersonerna.  

Intervjuerna genomfördes under april 2014. Följande redovisning bygger på dels anteckningar gjorda 

vid intervjutillfällena och dels ljudupptagningar som möjliggjort kontroll av otydliga anteckningar.  

Tidigare erfarenhet av teknikstödd undervisning 

En första fråga gällde i vilken utsträckning pedagoger och elever haft tillgång till bärbara datorer eller 

annan teknik innan introduktionen av lärplattorna. Skälet till frågan är att det sannolikt gör skillnad i 

upplevelsen om man inte alls haft någon teknik i undervisningen eller om man har en tidigare 

erfarenhet av it-stödd undervisning.  

Svaren visar att samtliga pedagoger tidigare haft begränsad tillgång till datorer i undervisningen. 

Vanligen har det funnits vagnar med bärbara datorer i skolan som pedagogen kunnat boka i förväg. I 

någon skola fanns det hela klassuppsättningar med bärbara datorer i vagnar medan andra skolor 

hade sämre tillgång. Någon svarar att man hade relativt god tillgång till datorer och att de 

fortfarande används sporadiskt i klasserna. Sammantaget är bilden att samtliga pedagoger haft 

möjlighet att använda datorer i sin undervisning innan introduktionen av lärplattorna och att de allra 

flesta använt denna möjlighet. De hade med andra ord något att jämföra med när de och eleverna 

fick sina lärplattor. 

Driftsäkerhet och tekniska problem 

Nästa fråga gällde hur pedagogerna upplevde driftsäkerheten i klassrummen – om de tycker att 

tekniken fungerar som den ska. Här är omdömena övervägande positiva. Även om de flesta 

rapporterar en del initiala problem med nätverket så tycks de allra flesta ha få tekniska problem för 

närvarande. Pedagogerna upplever också att de kan få hjälp med tekniska problem snabbt eller inom 

rimlig tid. I något fall kvarstod de tekniska problemen ungefär till årsskiftet 2013/14 men för de flesta 

tycks problemen främst ha härrört från att det initialt var många elever som samtidigt skulle ladda 

ner appar, vilket sannolikt frestade på nätverkets kapacitet. En lärare uttryckte stark kritik över 

bristande standardisering, det vill säga att olika klassrum har olika utrustning vilket ställer stora krav 

på de lärare som byter klassrum flera gånger under en dag. Kvarstående problem handlar om att 
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eleverna inte alltid kan hantera sin lärplatta vilket gör att material inte sparas på rätt sätt utan 

försvinner, att e-post försvinner, att vissa appar inte fungerar som de ska eller liknande. Men en 

genomgående reflektion hos pedagogerna är att problemen är betydligt mindre nu jämfört med när 

man arbetade med datorer. Några pedagoger påpekar att deras skola har flera interaktiva tavlor som 

inte fungerar. Sammantaget är dock de tekniska problemen inte speciellt stora och de tycks inte 

utgöra ett generellt hinder för användning av lärplattorna i undervisningen. 

En delfråga under denna rubrik gällde i vilken utsträckning skolorna köpt in extrautrustning till 

lärplattorna som hörlurar, tangentbord, extra kablar, adaptrar eller liknande. I stort sett alla säger att 

de köpt hörlurar till eleverna så att många kan lyssna på ljud (musik, film) i klassrummet, utan att 

störa varandra. Pedagogerna bekräftar rektorernas bild att några skolor har köpt in ett antal 

tangentbord, men att eleverna inte tycks använda dem i någon större utsträckning. I några få fall har 

man också köpt in extra laddare eller adaptrar (koppling t.ex. mellan lärplattan och en interaktiv 

tavla) för att ha till hands. 

I en fråga skiljer sig intervjusvaren hos pedagogerna i årskurserna 6-9 från de övriga. Det gäller att 

fler lärplattor tycks skadas för de äldre eleverna. Orsakerna till detta tycks vara dels att de äldre 

eleverna bär med sig sina lärplattor hem, de har dem med sig i väskan efter skolan när de ska till 

fritidsaktiviteter och utsätter dem därmed för större påfrestningar, och dels att de också tycks vara 

mer oaktsamma om dem (jämför sid 19).  

Tillgång till appar och pedagogisk programvara 

Lärplattorna är utrustade med ett antal grundfunktioner som kamera, ljudupptagning, 

kalenderfunktion, e-postprogram och browser som möjliggör nätsurfing. Utöver dessa så kan man 

köpa eller gratis ladda ner applikationer (appar) som skrivprogram, ljud- och filmredigeringsprogram 

eller mer ämnesspecifika program.11  

Ifråga om tillgången till appar och annan pedagogisk programvara så finns det en tydlig skiljelinje 

bland pedagogerna. Medan de som undervisar de yngre åldrarna tycker att de har god tillgång så 

uppfattar pedagogerna i åk 6-9 att pengarna inte alls räcker till för att köpa in de digitala material de 

skulle vilja. Orsaken till skillnaden är sannolikt att det finns betydligt fler gratis-appar som kan 

användas i undervisningen för de yngre barnen till exempel när det gäller färdighetsträning runt 

bokstäver, stavning, klockan eller enkla räkneövningar. Många av pedagogerna till äldre elever anser 

däremot att de behöver mer ämnesspecifika och avancerade material som vanligen inte är gratis.  

Det påpekades av flera pedagoger att de licenser eller appar man skulle vilja köpa in var relativt dyra i 

förhållande till de tryckta alternativen, bland annat eftersom licenserna vanligen behöver förnyas 

varje år medan böckerna som köps in har en engångskostnad. Under perioden när intervjuerna 

genomfördes så hade planeringen för höstterminen 2014 inte påbörjats ännu och diskussionen om 

vilka läromedel som ska köpas in hade inte påbörjats, men i den diskussionen kommer de olika 

alternativen att behöva ställas mot varandra. Här menar intervjupersonerna också att olika 

pedagoger drar åt olika håll – vissa är mer benägna att fortsätta köpa in böcker medan andra hellre 

vill satsa på digitala material.  

Inläsningstjänst är en betaltjänst där över 3 100 läromedel lästs in som ett hjälpmedel i första hand 

till elever med läs- och skrivsvårigheter som några skolor i kommunen prenumererar på. Den 

framhålls av flera pedagoger som ett mycket bra hjälpmedel inte bara för elever med läs- och 

                                                             
11 Det är ovanligt att pedagoger och elever skiljer mellan iPadens funktioner (t.ex. kamera, webbläsaren Safari, 
e-postklient, Facetime) och appar som man laddar ner. Därför har denna skillnad inte heller upprätthållits i 
denna text. 
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skrivsvårigheter utan även för andra som lyssnar på ljudboken i sina hörlurar samtidigt som de läser 

texten på skärmen. 

Många pedagoger framhöll ett par appar (Moxtra och Showbie) som underlättar kommunikationen 

mellan pedagoger och mellan pedagoger och elever. Så kan till exempel pedagogen skapa en uppgift 

i vilken app som helst och sedan dela ut den till eleverna med hjälp av Showbie. Eleverna kan i sin tur 

lösa uppgiften och skicka tillbaka sina svar på samma sätt. Pedagogerna menar att för många elever 

skapar detta ökad ordning och reda. Eftersom alla uppgifter och annat skolmaterial finns samlat i 

lärplattan har de alltid med sig hem det de behöver för att lösa sina skoluppgifter. Flera pedagoger 

framhöll också att kommunikationen mellan pedagoger, även på olika skolor, underlättas genom att 

de kan utbyta tips och erfarenheter via dessa appar. Andra framhöll hur klock- och 

kalenderfunktionerna hjälper till att skapa struktur och ordning för elever som behöver stöd i detta 

avseende. Genom att varje elev har sin egen lärplatta kan pedagogen och eleven lägga in individuella 

påminnelser och anteckningar, vilket underlättar både för pedagogen och eleven. 

I diskussionerna framträder ett mönster som känns igen från andra kommuner som introducerat 

lärplattor i skolan, nämligen att pedagogerna inledningsvis har ett starkt fokus på appar. Man samlar 

på sig stora mängder av dem och känner en tydlig stress inför att hitta de ”bästa” apparna. Men efter 

en tid när erfarenheten och säkerheten växer så tycks detta fokus släppa och användningen mogna. 

De flesta pedagoger har hittat ett fåtal appar som man känner sig bekväm med och som fungerar bra 

i den egna undervisningen. Därefter tar pedagogerna till sig nya funktioner och appar allt efter 

behov. En del använder ytterst få appar och arbetar mest med grundfunktionerna på lärplattan – 

film, foto, ljudupptagning och skrivprogram.  

Tillgång till pedagogiskt stöd och kompetensutveckling 

Under intervjuerna diskuterades två typer av pedagogiskt stöd, dels den dagliga kontakten med 

kollegor och dels det stöd som lärpridarna erbjuder. Av enkäten framgick att nio av tio pedagoger 

anser att erfarenhetsspridningen mellan pedagoger är viktig men omkring en tredjedel tycker att den 

inte fungerar tillfredsställande eller är otillräcklig. I intervjuerna är bilden mer positiv, de flesta 

framhåller att om man frågar kollegor så får man god hjälp. Svårigheten kan vara att hitta tid att 

prata och diskutera. Någon framhåller nationella Facebook-grupper för pedagoger som ett utmärkt 

sätt att få inspiration, tips och idéer. Det tycks variera mellan skolorna i vilken utsträckning det 

kollegiala samtalet om att utveckla undervisningen med lärplattorna sker systematiskt eller inte. 

Vissa skolor tycks regelbundet avsätta tid till detta, andra inte. 

De lokala lärspridarna verkar fungera bra. De framhålls spontant i samtliga intervjugrupper som ett 

gott exempel på kollegialt stöd. Lärspridarna har månatliga träffar där de får del av nyheter som de 

sedan sprider på den egna skolan. I intervjuerna framhålls lärspridarna också som ett sätt för 

kollegiet att föra fram synpunkter till övriga skolor och till BUN IT. Vissa pedagoger framhåller att it-

teknikerna också hjälper till ibland t.ex. med att visa hur olika program fungerar och kan användas. 

Från pedagogernas sida uppskattas att BUN ITs personal inte gör någon tydlig åtskillnad mellan 

tekniska och pedagogiska frågor. 

Som framgick av redovisningen av pedagogenkäten så fanns det ett stort engagemang runt frågan 

om kompetensutveckling. En så stor andel som 49 procent besvarade den öppna frågan om vilken 

typ av kompetensutveckling de vill se framöver och de allra flesta lyfter fram dels en ämnesrelaterad 

fortbildning och dels hjälp i hur man använder appar i olika ämnen samt tips på hur man jobbar i 

andra skolor. Enkäten besvarades någon vecka innan kommunens egenarrangerade 

kompetensutvecklingsdag GETT i mars 2014, som hade just en sådan inriktning. Av intervjuerna att 

döma så var utfallet av dagen mycket positivt. Även om några menar att kvaliteten på 
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föreläsningarna varierade så tycks alla ense om att ansatsen var den rätta. Pedagogerna önskar fler 

dagar av den typen där man får chans att höra och lära av kollegor. Det var undervisningsnära och 

erfarenhetsstyrda beskrivningar av hur pedagoger i kommunen utvecklat sin undervisning med 

lärplattorna. Eftersom kommunen slipper höga föreläsningsarvoden kan man erbjuda ett större urval 

– ett smörgåsbord där mindre grupper av pedagoger kan välja ett ämne och en svårighetsgrad som 

passar just dem jämfört med inhyrda föreläsare som ger storföreläsningar som är betydligt svårare 

att målgruppsanpassa. De lokalt arrangerade insatserna kan vidare kombineras med någon enstaka 

utifrån kommande föreläsare med specialistkunskaper inom något område. Trenden att bygga på 

lokala erfarenheter i kompetensutveckling runt it i skolan är just nu stark i Sverige så Gislaved följer i 

detta avseende ett mönster i tiden.12  

”Ett utvecklat lärande” – vad är det? 

En av målsättningarna i BUNs IKT-plan från mars 2012, är att ”modern teknik används som stöd för 

att utveckla lärandet.” I intervjuerna diskuterades vad detta mål innebär och i vilken utsträckning det 

uppfylls. De flesta tolkade målet ungefär så som görs i måldokumentet från BUN, nämligen att det 

handlar om att ”tekniken gör det möjligt att skapa arbetsmetoder som tidigare inte var möjliga”. 

Nedan ges ett antal sådana positiva exempel. Andra tolkningar var att det målet syftar till mer 

formativ bedömning och högre måluppfyllelse. Dessa aspekter kommer att kommenteras senare i 

rapporten. 

I fråga om uttrycket ”ett utvecklat lärande” i meningen att pedagoger och elever kan arbeta på andra 

sätt tack vare tekniken, så gavs rikligt med positiva exempel. En reflektion är att olika typer av 

processinriktade arbetsformer tycks öka. Det gäller t.ex. runt elevers texter, slöjdarbeten, 

bildskapande med mera. När eleverna skickar sina texter eller foton av sina arbeten så kan läraren 

kommentera och hjälpa eleverna vidare. De behöver inte ta tid under lektionen för att stå i kö och 

vänta på en kort instruktion eller kommentar från läraren. De får dels bättre tid att arbeta under 

lektionen och dels innebär kommentarerna ofta att eleverna utvecklar sin text, bild eller slöjdföremål 

ytterligare. En annan skillnad mot tidigare är att återkopplingen från läraren kommer snabbare och 

tidigare i processen. Förut lämnade eleverna in en skriven text och fick den tillbaka med omdöme 

någon eller några veckor senare men utan möjlighet att bearbeta den ytterligare. Det 

processinriktade arbetet har klara fördelar för eleverna. Det ger också pedagogerna bättre insyn i 

elevernas skapandeprocess vare sig det gäller texter, bilder eller slöjdföremål. Detsamma gäller 

lärare i NO som ber eleverna ta foton under olika skeden av en laboration så att läraren lättare kan 

följa hur de gått tillväga. Lärarna får därmed en ny typ av underlag för sin bedömning, något som vi 

återkommer till. En lärare i matematik och NO beskriver hur det blir mer dialog med eleverna runt 

deras uppgifter och laborationsrapporter när de får snabba kommentarer på sina arbete. Blyga 

elever törs också fråga och respondera via e-post på ett sätt de inte törs i klassrummet. 

Slöjdlärarna har även börjat göra korta videoklipp med instruktioner av olika moment. Dessa kan nås 

av eleverna med hjälp av QR-koder.13 Detta innebär att eleverna själva kan titta på en 

instruktionsvideo för hur man t.ex. trär om tråd i symaskinen eller underbehandlar trä innan målning 

– de behöver inte invänta pedagogens instruktion och de kan titta på videon flera gånger. 

Slöjdlärarna påpekar att detta spar dem mycket tid och gör det möjligt för dem att hjälpa enskilda 

                                                             
12 Se t.ex. Digitaliseringskommissionens delbetänkande SOU 2014:13 där ett digitalt kompetenslyft för 
pedagoger föreslås i huvudsak bygga på lokala erfarenheter och goda exempel.  
13 QR står för Quick Response och är en tvådimensionell streckkod. De flesta moderna mobiltelefoner samt t.ex. 
lärplattor har streckkodsläsare som gör det möjligt avkoda QR-koderna. Koderna kan bland annat hittas på 
reklamskyltar och tidningsannonser, där läsaren kan scanna in en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar 
en webbsida eller video med erbjudanden eller mer information. (Wikipedia 2013-03-25) 
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elever bättre när de ägnar mindre tid åt att förklara generella moment och instruktioner gång efter 

gång.  

Pedagogerna i de lägsta årskurserna framhåller att de har betydligt lättare att motivera eleverna till 

mängdträning när det gäller stavning och räkning. Det finns gott om gratisappar som eleverna 

upplever som roligare att arbeta med än att räkna på rutat papper. Apparna ger omedelbar 

återkoppling och de mer avancerade varianterna har även olika nivåer eller svårighetsgrader så att 

eleverna kan gå vidare till svårare uppgifter när de själva upplever sig mogna. 

Musiklärarna framhåller hur en app kallad Garage Band gör det möjligt att även med högst 

rudimentära kunskaper i musik, skapa egen musik. Man behöver inte kunna behärska ett instrument 

utan kan få lärplattan att härma ljudet av en rad olika instrument. 

Många pedagoger berättar hur den snabba tillgången till internet förändrar undervisningen dels 

genom att faktafrågor från eleverna som pedagogen inte själv kan svara på, ändå snabbt kan 

besvaras genom en googling på nätet. Ett vanligt användningsområde för nyanlända elever och 

elever i de lägre åldrarna är att googla fram bilder på ord som de inte förstår. Med hjälp av bilden 

förstår de vad pedagogen talar om och lär de sig ordet snabbare.  

Pedagogerna skildrar också hur de får bättre kontakt med hemmen genom att de tillsammans med 

eleverna tar foton och skriver texter t.ex. från friluftsdagar, studiebesök eller vardagen i 

klassrummet. Bilderna och texterna läggs upp på bloggar som föräldrar och andra anhöriga kan läsa 

och i vissa fall kommentera. I det sammanhangen förtjänar det att påpekas att pedagogerna tycks väl 

medvetna om att ingen elev som inte har godkännande hemifrån eller själva godkänt det ska synas 

på bilder på nätet. 

Ytterligare en aspekt av det digitala arbetssättet är att såväl texter och presentationer blir snyggare 

för alla elever. Det har en motiverande effekt när slutprodukten ser snygg och ibland närmast 

professionell ut, jämfört med tidigare papper som kunde vara både skrynkliga och bära spår av 

ändringar och felskrivningar. 

Är lärplattorna lika bra för alla elever? 

En viktig fråga är om de nya arbetssätten fungerar för alla elever eller om det uppstår svårigheter för 

vissa. Pedagogernas kommentarer här är av lite olika slag men den grundläggande bedömningen 

tycks vara att lärplattorna inte missgynnar några elever. Några elever tycker inte om att arbeta på 

dem, men kan då vanligen erbjudas alternativ som att arbeta för hand eller på dator. I övrigt handlar 

kommentarerna framför allt om att skolmiljön blir mer inkluderande med lärplattorna än den var 

innan. Tidigare var det främst elever med olika typer av speciella behov som hade en dator, vilket 

skilde ut dem från övriga. Nu har alla samma redskap, även om det kan vara anpassat efter olika 

behov. Det framgår även av enkätsvaren att både elever och pedagoger tycker att det blivit enklare 

att individanpassa skolarbetet.  

Dokumentation och bedömning 

En effekt av att mer av skolarbetet nu sker digitalt är att pedagogernas arbete med dokumentation 

förändras vilket i sin tur möjligen påverkar arbetet med att bedömning av elevernas kunskaper, 

förmågor och prestationer. Som redan framgått används kamerafunktionen flitigt och eleverna tar 

bilder som visar hur deras arbete fortskrider. Likaså filmas det betydligt mer nu jämfört med tidigare. 

Elever filmar sig själva eller varandra under träning t.ex. inför en presentation så att de kan förbättra 

sitt framträdande. Vissa blyga elever som tidigare haft svårt att kunna visa sina kunskaper när de 

stått inför hela klassen kan istället skicka in en film till pedagogen.  
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Eleverna kan spela in när de läser upp en text på svenska eller i främmande språk. Ljudfilen kan 

skickas till pedagogen som kan lyssna någon minut på varje elev. Ljudfilen sparas också så att man vid 

utvecklingssamtal eller liknande tillsammans med eleven och föräldern kan jämföra elevens 

nuvarande nivå med tidigare inspelningar. 

Vid presentationer i grupp eller vid musik- eller dramaframträdanden kan pedagogen filma och i 

efterhand koncentrerat titta eller lyssna på en elevs prestation i taget vilket gör bedömningen mer 

likvärdig. Laborationer i NO kan också dokumenteras under vägen och arbetar eleverna i grupp kan 

elevernas individuella prestationer bedömas enklare än tidigare.  

Sammantaget innebär detta att dokumentationen blir rikare. Pedagogerna svarar i intervjuerna att 

de också tycker att den är mer samlad och enklare att hitta jämfört med när de behövde ha papper i 

olika pärmar. De tror också att den rikare dokumentationen kommer att påverka deras 

bedömningsarbete men vid intervjutillfällena var det fortfarande för tidigt att uttala sig om exakt på 

vilket sätt.  

Stimulerande arbetssätt – högre resultat 

Som framgår av tidigare redovisade svar så menar de allra flesta av de intervjuade pedagogerna att 

både de själva och eleverna stimuleras av lärplattorna till att hitta nya arbetssätt. De menar också att 

de allra flesta elever blir mer motiverade. Däremot anser i stort sett samtliga att det är för tidigt att 

uttala sig om huruvida detta innebär att eleverna också får bättre resultat eller når en högre 

måluppfyllelse. ”Magkänslan säger JA, men det är för tidigt att säga definitivt”, menar en pedagog. 

Distraktion från sociala medier och spel 

Den tveklöst största störningen av den i övrigt positiva bilden runt lärplattorna kommer från sociala 

medier och olika typer av datorspel. Som tidigare påpekats finns här en tydlig åldersskillnad. 

Pedagogerna i de yngre åldrarna upplever knappast detta som ett problem medan många pedagoger 

i högre årskurser anser att det är ett betydande problem. Det verkar vara två faktorer som fäller 

utslaget i de yngre åldrarna. Det första är att pedagogerna har större auktoritet hos eleverna – säger 

pedagogen att lärplattan ska ligga på bänken ”med äpplet upp”, det vill säga med baksidan uppåt, så 

trotsar de små barnen inte detta. Det andra är att eleverna i F-3 inte får ta med sig lärplattan hem 

mer än möjligen någon gång i veckan, vilket gör att de i högre utsträckning tycks betrakta den som 

ett skolredskap och inte som en personlig spelplattform. 

De äldre eleverna tar lärplattan med sig hem varje dag eftersom de behöver den för att göra sina 

läxor. För många elever tycks detta också innebära att de ägnar mycket tid åt sociala medier och spel, 

vilka sedan följer med in i skolan. Enligt vissa pedagoger har många föräldrar svårt att sätta gränser 

för elevernas it-användning vilket ger upphov till konflikter mellan barnen och föräldrarna, 

föräldrarna och skolan samt skolan och eleverna. Det är omöjligt att utifrån denna undersökning 

uttala sig om exakt hur stort problem detta är, men man kan notera att en majoritet av eleverna 

svarar i enkäten att de anser att pedagogerna bör vara strängare mot elever som är ute på sociala 

medier eller spelar spel under lektionstid. Vissa pedagoger menar att problemet inte är speciellt 

stort, andra tror att det är ett övergående fenomen som successivt kommer att försvinna när 

nyhetens behag har lagt sig. Ytterligare andra menar att kommunen borde sätta upp tydligare 

gränser för vad eleverna får ladda ner på sina lärplattor och hur man ska hantera plattorna under 

skolloven.  
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Har kommunen gjort rätt satsning? 

Mot bakgrund av den delvis problematiska bild som målas upp av pedagogerna när man diskuterar 

hur eleverna distraheras av datorspel och sociala medier, ställdes som avslutning i intervjuerna 

frågan om kommunen gjort rätt som satsat så mycket pengar på att köpa in lärplattor, uppgradera 

nätverk och kompetensutveckla personalen. Man kan ju tänka sig alternativa insatser som fler 

specialpedagoger, fler lärartjänster eller liknande. Men inte en enda av de intervjuade pedagogerna 

anser att satsningen är felaktig eller att pengarna bättre hade använts på annat sätt. Motsvarande 

fråga ställdes inte i enkäten och skulle möjligen ha fått ett annat svarsmönster där, så även om de 

svaret är intressant ska inte alltför stora växlar dras utifrån det.  

Den vanligaste orsaken till att pedagogerna anser att satsningen på lärplattor är välmotiverad är 

samhällsutvecklingen. Man ser hur hela samhället förändras i takt med den tekniska utvecklingen och 

svarar att skolan inte kan stå vid sidan om denna förändring. Skolan måste följa med sin tid dels för 

att fortsatt vara relevant för eleverna och dels för att kunna rusta dem rätt för det samhälls- och 

arbetsliv de möter. 

 

8. Slutsatser och rekommendationer 
Avslutningsvis kommer här ett antal slutsatser att dras och en del rekommendationer att ges. De 

knyter an till de frågeställningar som kommunen ville ha besvarade med utvärderingen, men går i 

vissa fall också utöver dessa. 

 

8.1 Tekniska aspekter 
Den sammantagna bedömningen är att lärplattorna fungerar väl i skolornas it-miljö. De tekniska 

problemen är få och vanligen små. Utöver detta konstaterande kan följande punkter noteras: 

 Införandet var väl förberett dels genom utredningar och dels genom användningen av två 

pilotskolor. Betydelsen av fungerande nätverk för att en satsning av detta slag ska uppfattas 

som meningsfull av pedagoger och elever, kan inte nog understrykas. Det gäller både 

driftssäkerhet och kapacitet.  

 Vikten av att BUF har en egen it-enhet, nämligen BUN IT, bör kraftigt understrykas. 

Möjligheten att samma enhet, och ofta samma personer, förstår och kan möta både tekniska 

och pedagogiska behov har varit ytterst lyckosam. Det är en vitt spridd erfarenhet i 

Skolsverige att många it-satsningar inom skolan stöter på problem på grund av bristande 

kommunikation mellan verksamhetens pedagogiska krav och den tekniska förvaltningens 

oförstående inför skolans speciella behov. 

 Vid införandet, det vill säga efter pilotomgången, delades lärplattor först ut till pedagogerna 

och därefter till eleverna. Pedagogerna fick sina lärplattor strax innan sommarlovet 2013 

medan eleverna fick sina under september-oktober. Det finns ingen forskning eller 

systematiskt jämförande studier som visar om det är bättre att pedagogerna får sina datorer 

eller lärplattor innan eleverna eller om man hellre eller lika gärna kan dela ut alla samtidigt. I 

intervjuerna framkommer dock att pedagogerna upplevde en trygghet i att ha några 

månader på sig att lära känna lärplattan och dess olika funktioner. Det kan därför bedömas 

ha varit klokt att genomföra utdelningen i den ordning och takt som gjordes. 
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8.2 Ekonomiska aspekter 
Den sammantagna bedömningen är att införandet av lärplattorna skett på ett kostnadseffektivt sätt. 

Vidare kan man konstatera att: 

 Den tekniska hanteringen vid införandet sköttes till största delen av kommunens egen 

personal vilket framstår som kostnadseffektivt. 

 Det grundliga förarbetet med undersökningar av och investering i nätverk och accesspunkter 

har bäddat för hög användningsgrad – det vill säga att de lärplattor som köpts in verkligen 

används. Att användningen blir hög är i sig en viktig del i kostnadseffektiviteten.  

 Kompetensutvecklingen har också till stor del genomförts av kommunens egen personal som 

till vissa delar kompletterats med inhyrda föreläsare. Utan att kunna lägga några synpunkter 

på balansen i blandningen eller enskilda föreläsare så framstår denna blandning som både 

kostnadseffektivt och kompetensmässigt motiverad. Många kommuner som befinner i 

likartade situationer som Gislaved har dragit slutsatsen att en stor del av 

kompetensutvecklingen bör ske i form av kollegialt lärande inom kommunen. 

 Tre procent skadeanmälda lärplattor kan inte anses vara en hög andel totalt sett. Men i de 

äldre årskurserna, framför allt årskurs 7, är den något högre eller sju procent. Det finns 

anledning för pedagoger och rektorer att uppmärksamma ovarsam hantering från elevernas 

sida. 

 Styrgruppen för IKT-satsningen bör tillsammans med rektorerna dels bevaka hur 

tillkommande kostnader för t.ex. skadeanmälda lärplattor och behov av extrautrustning 

fördelas mellan skolorna. Vidare bör man bevaka kostnadsutvecklingen för inköp av 

pedagogiska program och appar samt för tryckta läromedel. Här bör man beakta både 

kostnadsnivåerna och fördelningen mellan skolor. 

 

8.3 Pedagogiska aspekter 
Som framhölls inledningsvis är denna utvärdering genomförd relativt tidigt efter det att lärplattorna 

införts i ett antal av Gislaveds skolor. Det går därmed inte att förvänta sig att man redan nu ska 

kunna se tydliga resultat i termer av höjda kunskaper eller förbättrad måluppfyllelse (effekter av typ 

2 och 3 i figur 1). Här kommer framför allt effekter av typ 1, det vill säga prestationer, att redovisas. 

Forskningsprojektet Unos Uno menar att man ofta inte ser effekter av stora förändringsarbeten av 

detta slag förrän efter tre till fem år.14 Utvärderingens frågor besvaras därför på detta sätt: 

Har nya arbetssätt införts? Av redovisningen ovan framgår att 64 procent av pedagogerna och 62 

procent av eleverna menar att man arbetar på nya sätt sedan lärplattorna införts. En rad konkreta 

exempel ges i utvärderingen på nya typer av arbetssätt. 

Engagemang och motivation för skolarbetet hos pedagoger och elever. Det framgår också av 

enkäterna att 74 procent av eleverna upplever sig mer motiverade i skolarbetet. 55 procent anser 

också själva att de lär sig bättre med lärplattan. Bland pedagogerna är det 40 procent som är mer 

motiverade efter införandet av lärplattorna. Det finns dock en grupp pedagoger som använder 

lärplattan ytterst sparsamt både i undervisning och administration och som tycks vara skeptiska till 

dess pedagogiska fördelar. 

Är lärplattorna till stöd för att utveckla lärandet? Intervjuerna ger också vid handen att lärplattorna 

är till gott stöd för att utveckla lärandet i meningen att många pedagoger numera har infört 

                                                             
14 Grönlund, Å (2014): Att förändra skolan med teknik: bortom ”en dator per elev”, Örebro universitet 2014. 
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arbetsformer och moment som tidigare inte var möjliga. Även här har en rad konkreta exempel givits 

i utvärderingen. 

Stimulerar arbetssättet till bättre resultat? Det är för tidigt att avgöra om de nya arbetssätten 

stimulerar till bättre resultat. Men den ökade motivationen, de förbättrade möjligheterna till 

dokumentation och bedömning samt de nya arbetsformer som beskrivits är positiva tecken som 

förhoppningsvis leder till förbättrade resultat på sikt. Det faktum att 49 procent av eleverna svarar 

att de arbetar mer med sina skoluppgifter sedan de fått lärplattan är ytterligare ett tecken i rätt 

riktning. 

Vidare kan det framhållas att: 

 Som konstateras i Unos Uno så är införande av en dator eller lärplatta per elev inte ett 

teknikprojekt utan ett förändringsprojekt. De främsta förändringsledarna i detta arbete är 

rektorerna. Därför måste ett betydande fokus ligga på fortsatt kompetensutveckling och stöd 

till rektorerna i deras förändringsarbete.  

 Det framgår att rektorerna har olika förhållningssätt till hur systematiskt de driver 

förändringsarbetet och till de pedagoger som är skeptiska till lärplattan och omotiverade att 

förändra sitt arbetssätt. Det måste även fortsättningsvis vara rektors ansvar att vara 

pedagogisk ledare för sin personal men en gemensam diskussion i hela rektorsgruppen kring 

ambitionerna i förändringsarbetet skulle kunna minska risken att det uppstår stora skillnader 

mellan skolor. Uppstår stora skillnader i förändringsambitioner och arbetssätt skulle det 

innebära minskad likvärdighet mellan kommunens skolor. 

 Idén med lärspridare som bas för det kollegiala lärandet tycks ha fungerat bra och bör finnas 

kvar.  

 Den hittills erbjudna kompetensutveckling har haft fokus på grundläggande hantering av 

lärplattorna, vilket varit rimligt. Med tiden kommer dock kraven på mer avancerad, ålders- 

och ämnesspecifik användarkompetens att växa, något som kommunen bör möta med fler 

kompetensutvecklingsdagar av samma slag som GETT-mässan i mars. Det kommer sannolikt 

också finnas behov av att även framöver komplettera kompetensutvecklingsinsatser från 

lokala förmågor med inhyrda föreläsare.  

 De senaste forskningsrönen visar på behovet av att ha en struktur för hur och när man 

använder it i undervisningen. Unos Uno-projektet konstaterar att pedagoger som arbetar 

med it i undervisningen utifrån en tydlig pedagogisk modell, som att skriva sig till läsning eller 

flipped classroom, får bättre resultat än andra.15 En stor norsk undersökning från 2013 visar 

också på att pedagogens förmåga att leda det it-stödda arbetet i klassrummet är av 

avgörande betydelse, både för att minska elevernas icke-skolrelaterade it-användning och för 

att stärka deras lärande.16 Framtida kompetensutvecklingsinsatser kan därför behöva inriktas 

mer mot att skapa tydliga modeller och strukturer för användningen av lärplattor i 

undervisning och lärande. 

 Diskussionen om att lärplattorna distraherar framför allt de äldre eleverna måste tas på 

allvar. Samtidigt ska man inte glömma att i kommuner utan lärplattor förs liknande 

diskussioner om distraktionen från mobiler och datorer. Sociala medier och spel kommer inte 

till eleverna och skolan genom lärplattorna – de fanns där innan och kommer att finnas kvar 

                                                             
15 Föredragning av Åke Grönlund vid konferensen Framtidens lärande, 11 april 2014. 
16 Krumsvik, Egelandsdal, Sarastuen, Jones og Eikeland (2013): Sammenhengen mellom IKT-bruk og 
læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring. Hvilken sammenheng er det mellom IKT-bruk og (intendert, 
subjektivt, og objektivt) læringsutbytte i videregående opplæring? Sluttrapport. Universitetet i Bergen, 26 juni 
2013. 
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även om lärplattorna skulle försvinna. Tydliga och gemensamma men åldersrelaterade regler 

i kommunen för när lärplattorna ska tas med hem och när de ska vara kvar i skolan kan vara 

ett sätt att minska friktionen runt dem. En annan del kan vara att, som nämns i punkten 

ovan, försöka utveckla tydligare modeller för undervisningen med lärplattor. Sådana 

modeller kan också vara en hjälp för pedagoger som har svårt att på egen hand hitta nya 

arbetsformer. 
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Bilaga 1 Medverkande skolor 
 

Elever, pedagoger och rektorer från följande skolor har medverkat i undersökningen: 

 Bureskolan 

 Ekenskolan 

 Isabergsskolan 

 Nordinskolan 

 Töråsskolan 

 Åsenskolan 

 Åtteråsskolan 
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Bilaga 2 Elevenkät 
 

Välkommen 
Välkommen att svar på några frågor om arbetet med lärplattor i skolan. Dina svar är viktiga. Ingen 
kommer att veta hur just du svarade på frågorna. 

 

 

1. Vilken klass går du i? 

 

 

□ 5:an   

□ 6:an   

□ 7:an   

□ 8:an   

□ 9:an   
 

   

 

2. När fick du din lärplatta? 

 

 

□ Höstterminen 2012   

□ Höstterminen 2013   

□ Vet ej   
 

   

 

3. Hur ofta använder du lärplattan i skolan? 

 

 

□ Varje lektion   

□ Varje dag (men inte varje lektion)   

□ Några gånger i veckan   

□ Några gånger i månaden   

□ Mer sällan   
 

Kommentar: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

 

4. Med lärplattor, har det blivit lättare eller svårare? 

 

Ange på en skala där 1 är "Svårare", 3 "Ingen skillnad" och 5 
"Lättare" 

 1 2 3 4 5 Vet ej 

arbeta i min egen takt □ □ □ □ □ □ 

att själv få välja hur jag vill jobba med en 
uppgift □ □ □ □ □ □ 

att visa mina kunskaper på ett sätt som 
passar för mig □ □ □ □ □ □ 

 

 

Kommentar: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

 

5. Med lärplattor, har det blivit lättare eller svårare? 

 

Ange på en skala där 1 är "Svårare", 3 "Ingen skillnad" och 5 
"Lättare" 

 1 2 3 4 5 Vet ej 

att samarbeta för att lösa uppgifter □ □ □ □ □ □ 

att kommunicera mitt arbete med världen 
utanför klassrummet □ □ □ □ □ □ 

att visa mitt skolarbete för mina föräldrar □ □ □ □ □ □ 
 

 

Kommentar: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

 

6. Håller du med eller håller du inte med om att: 
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Ange på en skala där 1 är "Håller inte alls med", 3 är "Håller varken med 
inte med" och 5 är "Håller helt med" 

 1 2 3 4 5 Vet ej 
vi jobbar på andra sätt nu än innan vi fick 
lärplattan □ □ □ □ □ □ 

lärarna låter oss använda lärplattan för lite □ □ □ □ □ □ 

lärarna borde vara strängare mot elever 
som är ute på Facebook, Instagram eller 
spelar spel under lektionen 

□ □ □ □ □ □ 

skolarbetet blir roligare när jag får använda 
lärplattan □ □ □ □ □ □ 

 

 

   

 

7. Håller du med eller håller du inte med om att: 

 

Ange på en skala där 1 är "Håller inte alls med", 3 är "Håller varken med 
inte med" och 5 är "Håller helt med" 

 1 2 3 4 5 Vet ej 
lärarna låter oss använda lärplattan för 
mycket □ □ □ □ □ □ 

jag lär mig bättre när jag får använda 
lärplattan □ □ □ □ □ □ 

pedagogern kan hjälpa mig när jag får 
problem med lärplattan □ □ □ □ □ □ 

jag arbetar mer med mina skoluppgifter 
sedan jag fått lärplattan □ □ □ □ □ □ 

 

 

   

 

8. Övriga kommentarer? 

 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

Tack! 
 
Tack för att du tagit dig tid att besvara frågorna. Dina svar är viktiga! 
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Bilaga 3 Pedagogernkät 
 

Välkommen 
Välkommen att besvara ett antal frågor om hur du uppfattar arbetet med lärplattor i skolan. Dina svar är 
viktiga för att kommunen ska få en god och nyanserad bild av hur arbetet framskrider.  
Dina svar är helt anonyma. 

 

 

1. Är du kvinna eller man? 

 

 

Kvinna Man   

□ □   
 

   

 

2. Hur gammal är du? 

 

 

20-35 år 36-50 år över 50 år  

□ □ □  
 

   

 

3. Vilken eller vilka årskurser undervisar du i? 

 

 

□ Årskurs F-3   

□ Årskurs 4-6   

□ Årskurs 7-9   

□ Annan tjänst (ange vad):   
 

 _________________________________ 

   

 

4. Hur länge har du haft din lärplatta? 

 

 

□ Mindre än 6 månader   

□ 6-12 månader   
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□ Mer än 12 månader   
 

   

 

5. När du fick din lärplatta, hur upplevde du den handhavandeutbildning du fick?  

För att börja använda lärplattan var handhavandeutbildningen tillräcklig eller inte tillräcklig? 

Ange på en skala där 1 är "Helt otillräcklig" och 5 är "Helt tillräcklig" 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 
 

   

 

6. Hur upplever du den kompetensutveckling du fått efter att du börjat använda 
lärplattan? 

 

Ange på en skala där 1 är "Helt oinspirerande" och 5 är "Mycket 
inspirerande" 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 
 

Kommentar: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

 

7. Inför framtiden, är det någon speciell typ av kompetensutveckling relaterat till 
lärplattorna som du vill lyfta fram? 

 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

 

8. Hur fungerar lärplattorna rent tekniskt i lektionsmiljön? 

 

Ange på en skala där 1 är "Mycket dåligt" och 5 är "Mycket bra" 

1 2 3 4 5 
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□ □ □ □ □ 
 

Kommentar: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

 

9. Har du uppdrag som lärspridare? 

 

 

Nej Ja   

□ □   
 

   

 

10. Anser du att erfarenhetsspridningen mellan pedagoger av hur man kan arbeta med 
lärplattor i undervisningen är tillräcklig? 

 

Ange på en skala där 1 är "Helt otillräcklig" och 5 är "Helt tillräcklig" 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 
 

Kommentar: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

 

11. Anser du att erfarenhetsspridningen mellan pedagoger av hur man kan arbeta med 
lärplattor i undervisningen är viktig? 

 

Ange på en skala där 1 är "Helt oviktig" och 5 är "Mycket viktig" 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 
 

Kommentar: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

 

12. Hur ofta använder du lärplattan i din undervisning? 

 

 

□ Varje lektion   

□ Varje dag (men inte varje lektion)   

□ Några gånger i veckan   

□ Några gånger i månaden (men inte varje vecka)   

□ Mer sällan   
 

Kommentar: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

 

13. Hur ofta använder du lärplattan när du förbereder dig eller administrerar? 

 

 

□ Varje dag   

□ Några gånger i veckan   

□ Några gånger i månaden (men inte varje vecka)   

□ Mer sällan   
 

Kommentar: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

 

14. Hur ofta använder eleverna lärplattor på dina lektioner? 
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□ Varje lektion   

□ Var annan eller var tredje lektion   

□ Någon gång i månaden   

□ Mer sällan   
 

Kommentar: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

 

15. Med lärplattor, har det blivit lättare eller svårare? 

 

Ange på en skala där 1 är "Svårare", 3 "Ingen skillnad" och 5 
"Lättare" 

 1  2 3  4 5 Vet ej 

Att använda projektor □ □ □ □ □ □ 

Att dokumentera elevernas arbeten □ □ □ □ □ □ 

Att bedöma elevernas arbeten □ □ □ □ □ □ 
 

 

Kommentar: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

 

16. Med lärplattor, har det blivit lättare eller svårare att låta eleverna: 

 

Ange på en skala där 1 är "Svårare", 3 "Ingen skillnad" och 5 
"Lättare" 

 1 2 3 4 5 Vet ej 

arbeta i sin egen takt □ □ □ □ □ □ 

arbeta med olika svårighetsgrad på 
uppgifterna □ □ □ □ □ □ 

välja mellan olika arbetssätt □ □ □ □ □ □ 

utgå ifrån eller dra nytta av sina egna 
erfarenheter □ □ □ □ □ □ 
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Kommentar: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

 

17. Med lärplattor, har det blivit lättare eller svårare att låta eleverna: 

 

Ange på en skala där 1 är "Svårare", 3 "Ingen skillnad" och 5 
"Lättare" 

 1 2 3 4 5 Vet ej 
visa sina kunskaper och förmågor på ett 
sätt som passar individen □ □ □ □ □ □ 

ta egna initiativ och hitta egna lösningar □ □ □ □ □ □ 

samarbeta för att lösa uppgifter □ □ □ □ □ □ 
 

 

Kommentar: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

 

18. Med lärplattor, har det blivit lättare eller svårare att: 

 

Ange på en skala där 1 är "Svårare", 3 "Ingen skillnad" och 5 
"Lättare" 

 1 2 3 4 5 Vet ej 

ge eleverna direkt återkoppling □ □ □ □ □ □ 

ge eleverna möjlighet att kommunicera 
med världen utanför klassrummet □ □ □ □ □ □ 

diskutera elevens egen utveckling med 
honom/henne □ □ □ □ □ □ 

 

 

Kommentar: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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19. Med lärplattor, har det blivit lättare eller svårare att låta eleverna arbeta med: 

 

Ange på en skala där 1 är "Svårare", 3 "Ingen skillnad" och 5 
"Lättare" 

 1 2 3 4 5 Vet ej 

film (filma) i undervisningen □ □ □ □ □ □ 

ljud (ljudupptagning) i undervisningen □ □ □ □ □ □ 

bild (ta foton) i undervisningen □ □ □ □ □ □ 
 

 

   

 

20. Är det något annat arbetssätt som inte beskrivits ovan som underlättas av 
lärplattorna? 

 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

 

21. Instämmer du, eller instämmer du inte i följande påståenden? 

 

Lärplattor med internet och appar/pedagogiska program kan i hög grad KOMPLETTERA tryckta läroböcker 

Ange på en skala där 1 är "Instämmer inte alls" och 5 är "Instämmer 
helt" 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 
 

Lärplattor med internet och appar/pedagogiska program kan i hög grad ERSÄTTA tryckta läroböcker 

Ange på en skala där 1 är "Instämmer inte alls" och 5 är "Instämmer 
helt" 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 
 

   

 

22. Instämmer du, eller instämmer du inte i följande påståenden? 

 

Som en följd av lärplattorna är jag som pedagoger mer motiverad 

Ange på en skala där 1 är "Instämmer inte alls" och 5 är 
"Instämmer helt" 

1 2 3 4 5 Vet ej 
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□ □ □ □ □ □ 
 

Som en följd av lärplattorna har jag utvecklat nya arbetssätt för mina elever 

Ange på en skala där 1 är "Instämmer inte alls" och 5 är 
"Instämmer helt" 

1 2 3 4 5 Vet ej 

□ □ □ □ □ □ 
 

   

 

23. Instämmer du, eller instämmer du inte i följande påståenden? 

 

Som en följd av lärplattorna är det lättare att motivera eleverna i skolarbetet 

Ange på en skala där 1 är "Instämmer inte alls" och 5 är 
"Instämmer helt" 

1 2 3 4 5 Vet ej 

□ □ □ □ □ □ 
 

Som en följd av lärplattorna är det lättare att behålla elevernas fokus på skolarbetet under lektionerna 

Ange på en skala där 1 är "Instämmer inte alls" och 5 är 
"Instämmer helt" 

1 2 3 4 5 Vet ej 

□ □ □ □ □ □ 
 

Som en följd av lärplattorna har eleverna lättare att nå kunskapsmålen 

Ange på en skala där 1 är "Instämmer inte alls" och 5 är 
"Instämmer helt" 

1 2 3 4 5 Vet ej 

□ □ □ □ □ □ 
 

   

 

24. Innebär arbetet med lärplattor någon skillnad för elevernas måluppfyllelse? 

 

Att nå högre måluppfyllelse är: 

Ange på en skala där 1 är "Svårare", 3 "Ingen skillnad" och 
5 "Lättare" 

1 2 3 4 5 Vet ej 

□ □ □ □ □ □ 
 

   

 

25. Om du på fråga 24 svarat att det är "Svårare" (1-2) eller "Lättare" (4-5) att nå högre 
måluppfyllelse med lärplattor, kommer du att kunna visa detta i betygsresultat eller 
omdömen vid läsårets slut? 

 

Ange på en skala där 1 är "Nej, inte alls", 3 är "Kanske" och 
5 är "Ja, absolut" 
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1 2 3 4 5 Vet ej 

□ □ □ □ □ □ 
 

   

 

26. Övriga kommentarer? 

 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

Tack! 

 
Tack för att du tagit dig tid att besvara frågorna. Dina svar är viktiga för att kommunen ska få en 
god bild av hur arbetet med lärplattor framskrider. 
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Bilaga 4 Rektorsenkät 
 

Välkommen 
Välkommen att besvara ett antal frågor om hur du uppfattar arbetet med lärplattor i skolan. Dina svar är 
viktiga för att kommunen ska få en god och nyanserad bild av hur arbetet framskrider.  
Dina svar är helt anonyma. 

 

 

1. Är du kvinna eller man? 

 

 

Kvinna Man   

□ □   
 

   

 

2. Hur gammal är du? 

 

 

20-35 år 36-50 år över 50 år  

□ □ □  
 

   

 

3. Vilken eller vilka årskurser är du rektor över? 

 

 

□ Årskurs F-6 (F-5)   

□ Årskurs 7-9 (6-9)   

□ Annan tjänst (ange vad):   
 

 _________________________________ 

   

 

4. Hur länge har dina pedagoger haft sin lärplatta? 

 

 

□ Mindre än 6 månader   

□ 6-12 månader   

□ Mer än 12 månader   
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5. När lärarna fick sin lärplatta, hur upplevde du den handhavandeutbildning de fick?  

För att börja använda lärplattan var handhavandeutbildningen tillräcklig eller inte tillräcklig? 

Ange på en skala där 1 är "Helt otillräcklig" och 5 är "Helt tillräcklig" 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 
 

   

 

6. Hur fungerar lärplattorna rent tekniskt i lektionsmiljön? 

 

Ange på en skala där 1 är "Mycket dåligt" och 5 är "Mycket bra" 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 
 

Kommentar: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

 

7. Vad anser du om erfarenhetsspridningen mellan pedagoger av hur man kan arbeta med 
lärplattor i undervisningen? 

 

Ange på en skala där 1 är "Helt otillräcklig" och 5 är "Helt tillräcklig" 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 
 

Ange på en skala där 1 är "Helt oviktig" och 5 är "Mycket viktig" 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 
 

Kommentar: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

 

8. Med lärplattor, har det blivit lättare eller svårare att låta eleverna: 
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Ange på en skala där 1 är "Svårare", 3 "Ingen skillnad" och 5 
"Lättare" 

 1 2 3 4 5 Vet ej 

arbeta i sin egen takt □ □ □ □ □ □ 

arbeta med olika svårighetsgrad på 
uppgifterna □ □ □ □ □ □ 

välja mellan olika arbetssätt □ □ □ □ □ □ 

utgå ifrån eller dra nytta av sina egna 
erfarenheter □ □ □ □ □ □ 

 

 

Kommentar: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

 

9. Med lärplattor, har det blivit lättare eller svårare att låta eleverna: 

 

Ange på en skala där 1 är "Svårare", 3 "Ingen skillnad" och 5 
"Lättare" 

 1 2 3 4 5 Vet ej 
visa sina kunskaper och förmågor på ett 
sätt som passar individen □ □ □ □ □ □ 

ta egna initiativ och hitta egna lösningar □ □ □ □ □ □ 

samarbeta för att lösa uppgifter □ □ □ □ □ □ 
 

 

Kommentar: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

 

10. Med lärplattor, har det blivit lättare eller svårare att: 

 

Ange på en skala där 1 är "Svårare", 3 "Ingen skillnad" och 5 
"Lättare" 

 1 2 3 4 5 Vet ej 

ge eleverna direkt återkoppling □ □ □ □ □ □ 

ge eleverna möjlighet att kommunicera 
med världen utanför klassrummet □ □ □ □ □ □ 
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diskutera elevens egen utveckling med 
honom/henne □ □ □ □ □ □ 

 

 

Kommentar: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

 

11. Instämmer du, eller instämmer du inte i följande påståenden? 

 

Lärplattor med internet och appar/pedagogiska program kan i hög grad komplettera tryckta läroböcker 

Ange på en skala där 1 är "Instämmer inte alls" och 5 är 
"Instämmer helt" 

1 2 3 4 5 Vet ej 

□ □ □ □ □ □ 
 

Lärplattor med internet och appar/pedagogiska program kan i hög grad ersätta tryckta läroböcker 

Ange på en skala där 1 är "Instämmer inte alls" och 5 är 
"Instämmer helt" 

1 2 3 4 5 Vet ej 

□ □ □ □ □ □ 
 

   

 

12. Instämmer du, eller instämmer du inte i följande påståenden? 

 

Som en följd av lärplattorna är lärarna mer motiverade 

Ange på en skala där 1 är "Instämmer inte alls" och 5 är 
"Instämmer helt" 

1 2 3 4 5 Vet ej 

□ □ □ □ □ □ 
 

Som en följd av lärplattorna har lärarna utvecklat nya arbetssätt för sina elever 

Ange på en skala där 1 är "Instämmer inte alls" och 5 är 
"Instämmer helt" 

1 2 3 4 5 Vet ej 

□ □ □ □ □ □ 
 

   

 

13. Instämmer du, eller instämmer du inte i följande påståenden? 

 

Som en följd av lärplattorna är det lättare att motivera eleverna i skolarbetet 
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Ange på en skala där 1 är "Instämmer inte alls" och 5 är 
"Instämmer helt" 

1 2 3 4 5 Vet ej 

□ □ □ □ □ □ 
 

Som en följd av lärplattorna är det lättare att behålla elevernas fokus på skolarbetet under lektionerna 

Ange på en skala där 1 är "Instämmer inte alls" och 5 är 
"Instämmer helt" 

1 2 3 4 5 Vet ej 

□ □ □ □ □ □ 
 

Som en följd av lärplattorna har eleverna lättare att nå kunskapsmålen 

Ange på en skala där 1 är "Instämmer inte alls" och 5 är 
"Instämmer helt" 

1 2 3 4 5 Vet ej 

□ □ □ □ □ □ 
 

   

 

14. Övriga kommentarer? 

 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

Tack! 

 
Tack för att du tagit dig tid att besvara frågorna. Dina svar är viktiga för att kommunen ska få en 
god bild av hur arbetet med lärplattor framskrider. 
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Bilaga 5 PENG-analys 
 

Nytta 
Direkt 
nytta 

Indirekt 
nytta 

Svårdefi
nierad 
nytta    

Mindre pappersåtgång 
X        

Lägre kostnad för läromedel 
  X      

Minskad tidsåtgång för kommunikation 
med föräldrar XX        

Minskad tidsåtgång för kommunikation 
med kollegor XX        

Minskad tidsåtgång för administration XX        

Tidsvinster i undervisningen för 
pedagoger X XXX      

Tidsvinster i lärandet för elev 
XXX        

Minskad vikt för pedagoger (färre 
böcker att bära) X        

Ökad medvetenhet hos föräldrar om 
ungdomars nätbeteende X        

Ökad kunskap i "netikett" hos elever XX        

Rädda elever från spelberoende 
genom tidig upptäckt     XXX Direkta Indirekta 

Kostnader - centralt 

Större möjligheter att individanpassa 
undervisning XXX     XXX   

iPads (inkl skydd) 

Ökad struktur/ordning och reda för 
elever XX     XXX   

Nätverk och accesspunkter 

Ökad motivation för elever XX     XX X Kompetensutveckling 

Ökad motivation för pedagoger 
XX     XX   

Laddningsskåp för årskurs 1-3 

Mer processinriktade arbetssätt XX XXX   X   Appar (några få är centralt inköpta) 

Lättare att genomföra formativ 
bedömning XX     XXX   

Mer personal 

Rikare underlag för formativ 
bedömning XX         

  

Färre tekniska problem jämfört med 
bärbara datorer X         

Kostnader - på skolan 

Mer pedagogiska diskussioner mellan 
pedagoger XX X     XX 

Lärartid för att leta material 

Ökad likvärdighet XX       XX Friktion runt elevers spelande 

Lättare att skolan blir "viktig och på 
riktigt" XXX       XX 

Ökad distraktion för elever under 
lektionstid 

Ökad digital kompetens hos elever 

XX       X 

Pressande krav på tillgänglighet för 
pedagoger 

Färre personliga datorer   X   X   Extrautrustning till iPads 

Större möjligheter att lagra material 

XX     X   

Kostnader för reparationer, 
ersättningsplattor 

 


