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Abstract 
The use of technical artifacts as working tools in the school environment has 

increased dramatically over the past years in Sweden. But despite that, there is not 

that much research about the pupils perspective, i.e. the students experiences and 

daily knowledge. 

This study's aim is to investigate the different communication channels the students 

utilize since Lillhagaskolan introduced Apples iPad and the one-to-one method, in 

other words one device per pupil in education, and the contexts that shape its use. To 

investigate the area this study used qualitative methods and semi structured interviews 

on a few students in seventh grade. 

The data from the study was analyzed through Wenger´s theory of social learning 

“Community of Practice”. It describes the relation between practices, communities, 

meaning and identity, which are considered fundamental components of learning. It 

turned out that a Community of Practice developed because of the mutual engagement 

between the pupils because the pupils mutual engagement around the use of their 

iPads and applications. The common communication practices emerged based on for 

example what applications friends used, technical aspects and the context. 
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Sammanfattning 
Användandet av tekniska artefakter som verktyg i undervisningen har ökat drastiskt 

de senaste åren i Sverige.  Trots det finns det få undersökningar om ursprungskällans 

perspektiv på den nya vardagen, det vill säga elevernas upplevelser. Studiens syfte är 

att undersöka på vilka sätt eleverna kommunicerar i Lillhagaskolan efter införandet av 

Apples iPad och en-till-en metoden, det vill säga en teknisk artefakt per elev i 

undervisningen, samt vilka sammanhang som formar kommunikationspraktikerna. 

För att undersöka området använde vi oss av en kvalitativ metod, genom 

semistrukturerade intervjuer på några utvalda elever i årskurs sju. 

Datainsamlingen från vår studie har sedan analyserats med hjälp av Wengers teori om 

socialt lärande det vill säga praktikgemenskap. Den beskriver relationerna mellan 

praktiker, sociala gemenskaper, meningsskapande och utvecklingen av identitet vilka 

anses vara grundläggande aspekter för lärande. Det visade sig bland annat att 

praktikgemenskaper i stor utsträckning kunnat växa fram bland skoleleverna på grund 

av elevernas ömsesidiga engagemang kring användandet av iPad och dess 

applikationer. Valet av kommunikationsväg baserades bland annat på vilka 

applikationer kompisarna använde, tekniska aspekter samt kontexten. 
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Förord 
Vi vill tacka Lillhagaskolans rektor Peter Forsberg som tillät oss att genomföra denna 

studie på skolan och för att han tog sig tid och tilldelade en lämplig klass. Vi vill 

också tacka eleverna som deltog i intervjuerna för deras engagemang och hjälpsamhet 
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Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Maria Normark för de tips och idéer 

samt återkoppling vi fått under arbetets gångs. Till sist vill vi tacka våra familjer och 
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1. Inledning  
En ständig debatt råder om skolans försvagade status som institution samt försämrade 

elevresultat. Enligt läroplanen ska grundskoleelever lära sig använda tekniska 

artefakter som ett verktyg för de olika utmaningarna de ställs inför i undervisningen 

(skolinspektionen.se). Tekniken har fått större plats i samhället och på så vis skulle 

det kunna tänkas vara viktigt att barn relativt tidigt får möjlighet att förstå och lära sig 

den. En fråga är dock vad digitaliseringen kan tänkas ge för konsekvenser på 

exempelvis elevernas skolvardag, sociala liv och kommunikation. 

Hösten 2012 valde Lillhagaskolans rektor tillsammans med skolans informatik- och 

kommunikationstekniker, att införa iPads och den så kallade en-till-en metoden (en 

enhet per elev) i undervisningen, som arbetsverktyg för eleverna. I vår tidigare 

genomförda pilotstudie fick vi en inblick i hur dessa elever förhåller sig till sina iPads. 

Det visade sig bland annat att den tekniska artefakten fått en stor roll i elevernas 

vardag, både i skolan och privat. iPaden användes överlägset mest i jämförelse med 

mobiltelefoner och datorer. 

Vi ämnar därför att titta närmare på hur skolans implementering av iPads påverkat 

elevernas sätt att kommunicera samt kontextens inverkan på användandet.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Med anledning av resultat som påvisades i vår pilotstudie och eftersom skolan valt att 

genomgå en datorisering och infört tekniska artefakter i undervisningen, i detta fall 

iPads samt en-till-en metoden, vill vi belysa hur eleverna väljer att kommunicera med 

varandra inom subkulturen som uppstått. Uppsatsen syftar därmed på att kartlägga 

vilka kommunikationspraktiker dessa elever nyttjar samt vilka sammanhang som 

formar deras användning.  

Utifrån vår pilotstudie och med syftet som grund har följande frågeställningar 

formulerats: 

• Hur ser de kommunikationspraktiker ut som växt fram hos eleverna?? 

• Hur präglar skol och privat kontext valet av kommunikationspraktik?  
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1.2 Avgränsning 

Geografiskt har vår forskning avgränsat sig till en utvald skola i Stockholms län då 

tidsramen för projektet inte har rum för en bred eller nationell undersökning. Genom 

att hålla oss till en region vi är bosatta inom har vi en viss förhandsinformation 

gällande vilka skolor som implementerat iPads i undervisningen. Detta har underlättat 

sökprocessen efter en lämplig och samarbetsvillig skola att göra studien på. Vi har 

använt oss av ett bekvämlighetsurval eftersom vi bland annat, genom vårt sociala 

nätverk, haft kontakter med skolan och med personer vi behövt hjälp av för att nå våra 

studieobjekt (Holme & Solvang:1997:183). Ur ett tidsmässigt perspektiv har det 

bidragit till att vi kunnat fokusera på det primära som studien inkluderar. Vi är 

medvetna om att undersökningen och urvalstypen inte kommer få fram 

generaliserbara resultat, men kan dock utgöra en grund för vidare studier inom ämnet. 

Vår avsikt är inte heller att utföra studien på ett flertal skolor och jämföra resultaten 

utan vi fokuserar på en utvald skola, klass och några specifika elever. Detta för att 

möjliggöra en djupare inblick och förståelse för deras sociala praktiker efter skolans 

digitalisering. 

En del tidigare forskning har gjorts kring hur implementerade tekniska artefakter 

används i undervisningen. Dessa har baserats på intervjuer med rektorer, lärare och 

IT-ansvariga personer som återberättat sina upplevda intryck av tekniken inom 

skolmiljön. Med denna undersökning vill vi istället lyfta fram ursprungskällans 

perspektiv, det vill säga elevernas röster och erfarenheter. Vi vill därmed få deras 

versioner upplyfta eftersom digitaliseringen främst berör just elevernas vardag. 

 

2. Bakgrund 
I vår pilotstudie som utfördes tidigare i höstas framgick det att majoriteten av eleverna 

hade tagit till sig sina iPads både på ett känslomässigt och personligt sätt. Det visade 

sig att den tekniska artefakten, som skolan tilldelat dem, konkurrerat ut de flesta 

privata tekniska prylar eleverna hade sedan tidigare. Med andra ord var 

mobiltelefoner, datorer och familjens gemensamma iPad inte längre lika attraktiva 

som “skol-iPaden”. Det visade sig även vara ett utmärkande drag för respektive elev 
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att iPaden följde med i stort sett hela dagen förutom under lunchrasten eller i samband 

med vissa uteaktiviteter där det fanns risk för att skada iPaden. 

I hemmiljö var iPad-enheten den primära tekniska artefakten som brukades för att 

surfa, spela, filma och fotografera, chatta eller genomföra skolrelaterade saker som 

själva enheten i grund och botten också implementerats för. Rent applikationsmässigt 

visade det sig även att eleverna själva fick ladda ner och bruka alla gratisapplikationer 

som marknaden har att erbjuda, så länge de inte bestod av våldsamt eller annat 

opassande innehåll. Majoriteten av eleverna upplevde att likväl skolan som den 

privata fritiden fått sig ett lyft tack vare möjligheterna som iPaden erbjuder. 

Många elever kände ett starkt band till sina iPads och vårdade enheten väl, de hade 

därmed svårt att se en framtid utan sin numera mest betydelsefulla tekniska artefakt. 

Eftersom alla elever med hjälp av sin iPad hade samma grundförutsättning i form av 

hård och mjukvara, skulle bildandet av grupperingar och utanförskap tänkas minska. 

Med det i åtanke väcktes vårt intresse för att titta närmare på hur elevernas 

kommunikation präglats av iPaden med dess tekniska möjligheter och utbud.  

  

2.1 Lillhagaskolan och Apples iPad 

Lillhagaskolan är en högstadieskola mellan årskurs 6-9 belägen i Nykvarns kommun, 

några mil söder om Stockholm. Skolan har 540 elever innevarande läsår fördelat på 

ett tjugotal klasser. Hösten 2012 införde skolan med hjälp av Lin Education AB en 

datorisering då den så kallade en-till-en metoden infördes i undervisningen. Det gick 

ut på att införa ett teknisk arbetsredskap till samtliga elever och skolan valde Apples 

iPad som verktyg. Då iPad är en teknisk surfplatta med ändamålsöppen form och 

funktion, har eleverna fått relativt fria tyglar att strukturera sina iPads rent 

applikations- samt användarmässigt, bortsett från vissa generella förhållningsregler. 

App är en förkortning för application software, det vill säga ett datorprogram som kan 

laddas ner till en mobiltelefon, surfplatta eller dator som där kan utföra olika tjänster 

åt användaren. Vissa applikationer kräver nätverksuppkoppling för att fungera.   
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3. Tidigare forskning 

3.1 En-till-en metoden 

Åke Grönlund beskriver en-till-en metoden baserat på erfarenheter från projektet 

Unos uno. Projektet pågick mellan åren 2011-2013 och gick ut på att utveckla skolan 

med hjälp av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Elva kommuner deltog 

fördelat på tjugotalet skolor samt en friskolekoncern. Projektet fick sitt namn av den 

då rådande idén om att varje enskild elev skulle ha en dator som verktyg i 

undervisningen. En-till-en (1:1) metoden avser att varje elev ska ha tillgång till en 

egen dator i skolan (Grönlund:2014:13). Faktum är att inom loppet av några år har 1:1 

konceptet blivit allt vanligare och stått högt på agendan i många svenska kommuner. I 

själva verket har det varit en massiv ökning från enbart några fåtal skolor år 2009 till 

250 kommuner år 2013, som antingen påbörjat eller planerat satsningar på att varje 

enskild elev ska ha en egen dator i skolan (DiU: 2013). 

 

3.2 IT och utbildning  

Enligt internationella undersökningar som PISA visat, har de svenska skolresultaten 

sjunkit. Skolor har i sin tur ofta motiverat införandet av 1:1 metoden med att höja 

elevernas prestationer. Däremot visar dock all forskning att det inte finns någon 

uppenbar koppling mellan elevprestationer och ökad användning av teknik på 

standardiserade nationella prov (Cuban: 2011; Erstad: 2009). Införande av datorer är 

med andra ord ingen självskriven lösning på alla problem, som vissa debattörer 

hävdat. Det som däremot visat ge positiva resultat och stora förändringar är när 

tekniken används som ett verktyg till att effektivisera lärandet (Hattie:2009). Under 

det treåriga Unos Uno-projektet har man sett utveckling på många olika positiva sätt, 

bland annat har lärare tagit fram nya arbetssätt, stundtals små förbättringar, men också 

radikala förändringar. Det har visat sig att lärarna haft en positiv inställning då 

framförallt eleverna har uppskattat de nya arbetssätten som tekniken medfört 

(Grönlund 2014:8). 
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Datorer har under en längre tid varit en viktig del av skolans verksamhet och i och 

med att tekniken ständigt utvecklas blir utrymmet ännu större. Apples iPad har sedan 

sin lansering 2010 varit mycket uppmärksammad och tagit marknaden med storm. På 

senare tid har artefakten även hittat in i skolans värld, mycket tackvare sin 

ändamålsöppna och tilltalande design (Henderson & Yeow 2012:78). Den rådande 

läroplanen för grundskolan, Lgr11, innehåller krav på användning av IT i utbildningen 

och sätter därmed krav på skolor att kunna ge sina elever tillgång till teknik. IT och 

datoranvändning har också ökat lavinartat inom så gott som alla yrkesområden dit 

eleverna förr eller senare kan tänkas söka sig. Även i hemmen har vi alltmer IT och 

teknik då Sverige rankas högt med några andra EU-länder med 90 procents 

datortillgång, i samspel med 89 procent i internettillgång (Findahl:2013). I den 

svenska skolan är också datortätheten relativ hög jämfört med andra europeiska 

länder. Man räknar med ungefär två elever per dator i årskurs åtta samt fyra elever per 

dator i årskurs fyra (European Schoolnet:2013). 

 

3.3 iPad i undervisningen 

Enligt Henderson & Yeow (2012) har Apples iPad sedan sitt inträde på marknaden 

under år 2010 tilltalat många fler marknadsområden än man från början trodde att 

produkten skulle göra. Skola och utbildning var antagligen inget Apple hade som 

huvudmålgrupp i sitt framtagande av iPads. Artefakten är i grund och botten inte 

utformad och optimerad för att skapa innehåll utan är snarare skapad för att underlätta 

en användare till att plöja igenom olika typer av innehåll som surfing, se och lyssna på 

olika medier och brukande av olika applikationer (Henderson & Yeow 2012:78,81). 

Redoubt North Primary School på Nya Zealand var tidiga i sitt införande av iPads i 

skolundervisningen. Henderson och Yeows explorativa fallstudies mål på skolan var 

att få en insikt i för- och nackdelarna som den tekniska artefakten medför till skolan 

ur både pedagogiskt men även ur tekniskt perspektiv. Semistrukturerade intervjuer 

utfördes på skolans rektor och två lärare i hopp om att upptäcka egenskaper och 

problemfaktorer som uppkommer och försiggår i samband med iPad användningen i 

skolmiljö (Henderson & Yeow 2012:81). 
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Studien påvisade att lärarna upplevde att Apples iPad innehåller funktioner och har en 

design som gör artefakten till ett mycket användbart verktyg för utbildning. Dess 

storlek, mobilitet och kravlöshet pa ̊ tilläggsutrustning såsom tangentbord eller mus 

leder till att den enkelt flyttas runt i skolan, i klassrummet och mellan eleverna. De 

upplevde att eleverna var mer motiverade och fokuserade på sina studier och iPaden 

hjälpte dem till att vara produktiva på nya och spännande sätt. De framgick också att 

eleverna lyckats sprida och påvisa sin kunskap på nya vis som de inte haft möjlighet 

att göra förut. Resursmässigt hade skolan inte möjlighet att tilldela enheter till varje 

enskild elev, vilket innebar att iPaden lämpades mycket kring samarbetsuppgifter och 

olika typer av laborationer. Den största och mest uppenbara nackdelen som framgick 

var att eleven som ”styr” artefakten under momenten ibland blir något dominant och 

”äger” situationen och artefakten för mycket (Henderson & Yeow 2012:83-84, 88). 

 

4. Teori  

4.1 Teorin om socialt lärande 
Etienne Wenger redogör för den sociala teorin om lärande. Den beskriver relationerna 

mellan praktiker, sociala gemenskaper (det vill säga sammanhållning och ömsesidigt 

engagemang från deltagarna), meningsskapande och utvecklingen av identitet som 

anses vara grundläggande aspekter för lärande. I detta arbete översätter vi begreppet 

“Communities of Practice” till praktikgemenskap. Wenger ser inte den sociala teorin 

om lärande som ett substitut för andra teorier eftersom de flesta lärandeteorier har 

andra infallsvinklar. Teorin har dock sin egen uppsättning hypoteser och sin egen 

inriktning inom området. I sin kontext ger dock teoriperspektivet en sammanhängande 

och god analysstandard, tack vare det begripliga ramverk som teorin har skapat 

(Wenger 1998:4).  

Enligt Wenger innebär lärdom något mer än att endast utveckla kunskaper för att 

praktiskt kunna utföra uppgifter. Han menar att lärande består av en process som 

utöver praktiska kunskaper innefattar meningsskapande, genom att hitta fungerande 

och förståeliga sätt att kommunicera kring väsentliga delar i det verkliga livet. Vårt 

lärande innebär likaså en sammansättning av den egna identiteten i förhållande till 
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arbete, kollegor, teknik och organisation. Wenger menar även att en teori kring socialt 

lärande behöver innefatta nödvändiga och fundamentala beståndsdelar som skildrar 

socialt deltagande som en process för lärdom.  

Dessa beståndsdelar och begrepp definieras som ”meaning” (mening), ”practice” 

(praktik), ”community” (gemenskap) och ”identity” (identitet) (Wenger 1998:4-5). I 

fortsättningen kommer vi att använda de svenska begreppen. 

 

Wenger har visualiserat sin teori enligt följande (nedan är vår översättning och 

bearbetning av hans figur): 

 

1.     Mening: ett sätt att framställa vår föränderliga förmåga, det vill säga att uppleva 

livet och omgivningen som meningsfull. 

2.    Praktik: gemensamma historiska och sociala strukturer samt perspektiv som 

upprätthåller ömsesidigt engagemang i våra handlingar. 

3.    Gemenskap: ett eftersträvansvärt sätt att driva sociala verksamheter, där 

människors deltagande är en förutsättning som skapar kompetens.  

4.    Identitet: lärande skapar identitet och genererar personlig kunskap i förhållande 

till gemenskapernas kontext. 

 

Figur 1 (Beståndsdelarna i teorin om socialt lärande.) 
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I uppsatsen har vi valt att fokusera på tre av de fyra beståndsdelarna: mening, praktik 

och gemenskap. Beståndsdelen identitet behandlas inte då vi både tids och 

studiemässigt behövde avgränsa oss. Vi upplevde att identitet var ett bredare område 

med djupare psykologisk förankring än de övriga beståndsdelarna i teorin. Nedan 

följer en fördjupning av de tre beståndsdelarna.  

 

4.1.1 Mening  

Wenger menar att praktik är en process som hjälper oss att uppleva omgivningen samt 

vårt engagemang i den som meningsfull. Således kan mening ses som en erfarenhet i 

vardagslivet. Begreppet deltagande använder Wenger för att beskriva människans 

engagemang med världen som resultatet av det som kallas mening. Deltagande är en 

aktiv process som berör de aktiva människorna som medverkar i den sociala 

gemenskapen. Exempelvis deltar inte en dator i en praktikgemenskap även om den 

kan inneha en aktiv roll för att uträtta eller skapa något specifikt. Den utmärkande 

egenskapen för deltagande är snarare möjligheten till ömsesidigt erkännande vilket 

ger mening (Wenger 1998:51-52, 56). 

 

4.1.2 Praktik 

Praktik är det så kallade “görandet” och kan ses som själva motorn för lärandet. 

Praktikerna syftar på de återkommande metoder och tumregler som är igenkännande 

som en del av aktiviteten bland de som ingår i gemenskapen. Med andra ord är 

praktik är slags gemensam skildring om lärande som innefattar vissa krav på 

anpassning och förståelse för att få delta. Vidare är också praktik en ständigt rådande 

social och interaktionskrävande process. (Wenger 1998:88,100-101). 

Praktikgemenskaper växer fram när kunskap förs från generation till generation. Ett 

exempel är hantverkare som genom århundraden har fört kunskapen framåt. Den 

informella subkulturen graffiti är också en typisk praktikgemenskap med 

igenkännande praktiker och tydliga utvecklingssteg från nybörjare till expert.  Det 

finns även kortlivade praktikgemenskaper, där vissa är intensiva nog för att lyckas 

påverka och omvandla de inblandade individerna. Till exempel kan sådana praktiker 

växa fram i samband med att en katastrof eller något revolutionerande inträffar. 
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Utveckling av nya praktiker sker oftast över tid men definitionen av en 

praktikgemenskap är inte enbart baserat på ett specifikt tidsspann. Det är snarare 

upprätthållningen av ett tillräckligt ömsesidigt engagemang som genererar i 

betydelsefullt lärande för de inkluderade individerna (Wenger 1998:86). 

	  
 En praktikgemenskaps existens är inte beroende av ett bestämt avtal eller 

medlemskap utan människor flödar ständigt in och ut ur gemenskaper. En 

betydelsefull aspekt att ta hänsyn till är dock att det konstant uppkommer nya 

generationer och därmed nya medlemmar (Wenger 1998:99). Nya medlemmar i en 

praktikgemenskap kan sägas göra en individuell “investering” i gemenskapen 

samtidigt som praktikgemenskapen gör en “investering” i individen. Att bryta med 

gemenskapen är därmed ett nederlag för både individen och kollektivet som förlorar 

på att personer går egna vägar. Det pågår ständigt processer för att upprätthålla 

praktiker man ”investerat” i. Genom att följa praktikens ramar och ändamål skapar 

individerna tillsammans både sin egna och gemensamma historia (Wenger 1998:87).  

 

4.1.3 Gemenskap  

Ett tydligt kännetecken för teorins beståndsdel gemenskap är sammanhållning som 

grundas på ömsesidigt engagemang från deltagarna. Ömsesidigt engagemang uppstår 

när människor har en gemensam drivkraft kring en aktivitet eller artefakt vilket ger 

upphov till en praktikgemenskap.  Praktikgemenskapen kan innehålla artefakter som 

bidrar till sammanhållning. (Wenger 1998:73). Man skulle kunna tänka sig hur en 

fotboll fungerar som en artefakt vilken en grupp bildar sammanhållning och aktivitet 

kring.   

Ett ömsesidigt engagemang skapar relationer mellan individer, och genom en 

gemensam praktik sammanbinds människor med varandra på olika komplexa sätt. I 

det verkliga livet menar Wenger att ömsesidiga relationer mellan deltagare innehar en 

blandning av makt och tillit, glädje och smärta, framgång och misslyckanden etc. 

(Wenger 1998:74). 
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4.1.4 Gränslinjer  

Utöver de ovanstående tre beståndsdelarna tar Wenger upp begreppet gränslinjer. Han 

menar att alla praktikgemenskaper har gränslinjer och därmed kan en 

praktikgemenskap inte ses som en avskild och isolerad grupp från omvärlden eller 

förstås utan andra praktikers existens. Gränslinjer redogör för olikheter mellan 

praktikgemenskaper, det vill säga det som skiljer innan eller utanför, medlemskap 

eller icke medlemskap. 

En praktikgemenskaps gränslinjer är i många fall utmärkande i form av vitt skilda 

symboler som klädsel, titlar, tatueringar etc. I vår vardag kommer vi i kontakt med 

många olika artefakter som sammansluter oss med praktikgemenskaper vi medvetet 

tillhör, men likaså med praktiker vi omedvetet tillhör. Ett gränslinjeobjekt behöver 

dock inte vara en artefakt eller tydlig markering för omgivningen.  Ett skogsparti kan 

vara ett objekt med en gränslinje där vandrare, bärplockare och timmermän har sina 

egna ändamål för platsen, men likväl samverkar de (Wenger 1998:103-105, 107).   

 

5. Metod 

5.1 Metodval 

Syftet med studien var att belysa de kommunikationspraktiker som växer fram i och 

med införandet av iPads i skolan. För att få fram fler nyanser i praktikerna föll valet 

på en kvalitativ metod framför en kvantitativ metod, där vi ingående kommer att 

beskriva några exempel från våra insamlade data.  

 
Kvalitativa intervjumetoder är enligt Dalen (2008:9) lämpade för att framhäva 

informanternas egna erfarenheter, tankar och känslor. Det kvalitativa metodvalet 

kretsar av den anledningen kring beskrivande data, där informationen som eftersöks 

rör sig i form av ord snarare än siffror (Hjerm, Lundgren & Nilsson 2014:30), och 

därför är det inte relevant för denna studie att besvara statistiska frågor. Metoderna vi 

valde var halvstrukturerade intervjuer med kompletterande observationer. Med den 

halvstrukturerade intervjutekniken hade vi förberett ett antal frågor som därefter 

ställdes i icke bestämd ordning under samtalets gång. Detta för att ge oss möjligheten 

att till viss del styra intervjun genom att variera frågeformuleringarna efter kontexten 
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samt respektive informant (Hartman:2004). Genom att nyttja denna möjlighet 

framhävdes informanternas åsikter och erfarenheter av det som efterfrågades.  

 
Att använda den här typen av intervju sker enligt Bell (2006:162) hos de flesta 

utredare, då man oftast hamnar mellan den helt strukturerade och den helt 

ostrukturerade intervjumetoden. En strukturerad intervju går ut på att man i tidigt 

skede utformar en viss struktur på sina frågor, som innebär att man lägger mycket vikt 

på förberedelser och planering, för en så tydlig dataanalys som möjligt. Den här 

metoden är därför effektiv för intervjuare som är ute efter specifik information. I 

motsats till detta medför den ostrukturerade intervjun en allt större frihet för 

informanterna, som istället går ut på att lämna utrymme åt svarspersonen själv, genom 

att analysera kring det som faller honom eller henne relevant. Med hjälp av den här 

typen av intervjuteknik kan nya idéer formas som visat sig vara till nytta inom 

pilotstudier (Bell 2006:163). En intervju som är halvstrukturerad var därför mest 

lämpad för vår studie då vi delvis ville styra samtalet men samtidigt lämna utrymme 

till informanternas åsikter. Detta för att framhäva elevernas personliga reflektioner 

kring ämnet vi tittar på. 

 

5.2 Urval 

Valet av skola grundades på att Lillhagaskolan är en av Stockholms läns skolor som 

använder sig av en-till-en metoden. Innan vi påbörjade granskningen tog vi kontakt 

med skolans rektor över telefon, som sedan tilldelade oss en lärare som var insatt och 

intresserad av implementeringen av iPads i undervisningen, och därmed gärna ville ta 

del av studier som våra. Vederbörandes klass ansågs även enligt rektorn och läraren 

vara lämpliga att utföra en undersökning på tack vare den goda variationen av olika 

elevtyper samt faktumet att de hade arbetat med iPads sedan ett år tillbaka. De har 

visat prov på god anpassning till “den nya skolvardagen”, men samtidigt ha den 

traditionella skolgången i färskt minne. En klass i årskurs sju blev vår målgrupp för 

undersökningen under loppet av två veckors tid vid tre olika besökstillfällen. Med 

hjälp av klassens lärare valdes därefter fem elever ut, som i sin tur intervjuades var för 

sig. Varje elev fick givetvis friheten att välja om de ville delta eller inte. Valet av 

vilka elever som skulle ingå i vår undersökning baserades på personer från olika 

vänskapskretsar. Eleverna bestod av både flickor och pojkar då vi inte ville göra en 



	   17	  

könsspecifik studie. Dessa faktorer togs hänsyn till i strävan mot ett bredare urval i för 

att uppnå svar som representerar en mer allmängiltig bild kring vårt valda studieämne. 

 

5.3 Datainsamling 

5.3.1 Intervju och observation  

Med vår typ av intervjumetod fick vi fram beskrivande information om hur eleverna 

kommunicerar med varandra med hjälp av deras iPads i skolan och på fritiden. 

Genomförandet började med att vi tillsammans åkte ut till Lillhagaskolan i Nykvarn 

där vi mötte upp klassens lärare. Vi hade ett kort samtal där vi berättade om vår studie 

och dess syfte som vi därefter även presenterade inför hela klassen innan lektionens 

start. Vi valde att inte avbryta deras lektionsplanering för att kunna ta del av deras 

vardagliga beteenden. Intervjuerna med de utvalda personerna gjordes muntligt och 

höll plats i ett grupprum som fanns i klassrummet. Detta både antecknades och 

spelades in med mobiltelefonen, som bedöms vara det bästa underlaget för 

dataanalysen (Dalen 2008:118). Att ljudinspela intervjuerna effektiviserade 

undersökningen då vi enklare kunde bearbeta informationen efteråt och därmed 

undvika utelämnade detaljer. Vi bestämde även att en utav oss skulle inta rollen som 

intervjuare medan den andra skötte ljudinspelningen, observerade informanten samt 

förde anteckningar om situationen och vad som sades. Med hjälp av några 

utgångsfrågor (se bilaga 2) genomfördes varje intervju under drygt 20 minuter. 

Eftersom att en lektion endast varade mellan 45-60 minuter så var vi tvungna att 

fördela intervjuerna på tre olika lektionstillfällen. 

 
Med vår observationsteknik upptäckte vi hur deras beteenden stämde överens med 

deras uttryck. Detta granskades under intervjuns gång då vi var ute efter en komplett 

datainsamling. Observationen påbörjade i själva verket så fort vi kom till plats, då vi 

snabbt ville få en inblick över hur de förhåller sig till iPadsen. Genomförandet 

antecknades då vi studerade deras kroppsspråk och hur de tog tills sig när det gällde 

att svara muntligt på frågor och inte via en enhetsskärm. 
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5.5 Etik 

I vår undersökning har vi tagit hänsyn till etiska aspekter som finns inom 

skolväsendet. Att genomföra en vetenskaplig forskningsstudie som involverar barn 

som inte är myndiga, kräver ett samtycke från elevernas föräldrar då de är under 15 

år. Vi skrev därför ett informationsbrev till samtliga föräldrar där vi informerar syftet 

med vår studie (se bilaga 1). Utifrån Vetenskapsrådets etiska riktlinjer har 

informanternas namn anonymiserats för att skydda deras identitet. Vi har också sett 

till att radera de inspelade intervjuerna när de inte längre behövs, för att minimera 

risken för spridning (CODEX:2014).  

 

5.6 Metodkritik 

Vårt metodval att genomföra fältstudier inom skolmiljön kan ge ett par följder som 

påverkar studiens material. Då våra undersökningar ägde rum hos en klass på en 

skola, fick vi se till att anpassa vår arbetsplanering efter klassens schemaläggning. 

Denna konsekvens kan i sin tur ha orsakat en omställning för studiens planeringsmål. 

En annan effekt vi kan ha stött på, som fältarbeten ofta kan föra med sig, är 

missuppfattningar, även kallad bias (skevhet). Målgruppen vi har undersökt befinner 

sig i en ålder där deras beteenden var svåra att förutse då hypotetiska situationer kan 

uppstå (Bell 2006:158). Med detta menas att det fanns en risk att eleverna kan ha känt 

sig obekväma med situationen då vi både spelade in ljud samtidigt som vi iakttog 

dem. Genom att anpassa vårt språk till eleverna, med hjälp av bland annat lättare 

frågeformuleringar, underlättade vår kommunikation. 

 
Det var antagligen både positivt och negativt att vi vid två tidigare tillfällen (tidigare 

pilotstudie) hade träffat eleverna innan vår så kallade huvudstudie. De flesta i klassen 

visste vilka vi var och varför vi var på plats. Vi antar att eleverna pratade sinsemellan 

om oss och våra besök, vilket gjorde att några individer antingen blev mer nyfikna till 

att vilja delta och berätta djupgående om ämnet, eller istället mer tillbakadragna på 

grund av vår närvaro samt studies syfte. Båda typer av reaktioner skulle därmed 

kunna ses påverka vår insamlade data. 
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6. Resultat & Analys  
I följande avsnitt presenteras resultaten från de datainsamlingar som gjordes på en 

sjundeklass på Lillhagaskolan i Nykvarn. Syftet med undersökningen är att belysa hur 

eleverna i klassen väljer att kommunicera med varandra inom den subkultur som 

uppstår i och med införandet av iPads. Datainsamlingarna redogör för informanternas 

valda kommunikationspraktiker, tekniska aspekter samt kontextens påverkan. 

Resultatet från datainsamlingen analyseras utifrån Wengers sociala teori om lärande, 

med fokus på tre av dess fyra beståndsdelar; mening, praktik och gemenskap. Den 

fjärde beståndsdelen identitet kommer inte att behandlas i analysen. Med teorin som 

grund ämnar vi att fördjupa oss i vad som präglar kommunikationspraktikerna, de 

tekniska aspekterna samt kontextens betydelse.  

 

6.1 Görande som lärande  

Alla deltagande respondenter i vår undersökning hade i princip samma 

förhållningssätt till sina iPads. I vår pilotstudie framgick det att iPaden var den 

primära tekniska prylen som användes dagligen. Mobiltelefoner, datorer och övriga 

privata deviser var relativt åsidosatta sedan skolan implementerat iPads i 

undervisningen och delat ut en enhet till varje elev. Då familjer kan tänkas ha olika 

ekonomiska förutsättningar samt varierande uppfattningar om vilka tekniska 

artefakter som anses vara nödvändiga att införskaffa, kan implementeringen av iPad i 

skolan ses som en möjliggörare. I och med införandet av iPad ges samma 

grundförutsättning rent tekniskt till varje elev, får de på så vis en möjlighet att känna 

delaktighet i en praktikgemenskap, oavsett social status. Alla skolans elever och 

övriga familjemedlemmar, släktingar och vänner som äger eller har en iPad kan 

därmed sägas ingå i en praktikgemenskap. 

Det framgick att eleverna upplevde skoldagarna, men även den privata vardagen mer 

givande och lärofull tackvare iPaden och dess möjligheter. Många upplevde också att 

skolarbetet var intressantare och att det var spännande att få utföra uppgifter på nya 

sätt. 
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-‐ “Det är roligare att arbeta genom iPaden än med penna, papper och 

böcker”.  

 
-‐ ”När man inte förstår något går de snabbt och enkelt att googla fram det 

man undrar istället för att alltid fråga läraren”. 

 
-‐ “Min fritid hade blivit långtråkig utan min iPad”. 

Henderson och Yeow fick i sin studie fram liknande svar, då lärarna menade att 

eleverna hade blivit mer motiverade och fokuserade på sina studier. Därtill upplevdes 

en ökad produktivitet samt kunskapsspridning mellan eleverna som de inte hade 

observerat förut (Henderson & Yeow 2012:83). 

Enligt Wenger (1998:88) är de (sociala) praktikerna själva motorn för lärandet. En 

praktik är en slags gemensam skildring om lärande som innefattar vissa krav på 

anpassning och förståelse för att få delta. iPaden och dess möjligheter kan därmed ses 

som en resurs för görandet i praktikgemenskapen som uppstått kring artefakten. Den 

har bildat ett starkt band mellan individ och enhet vilket gjort att praktiken konstant 

finns med i elevernas vardag och kan ses som en ständigt rådande social och 

interaktionskrävande process, vilket enligt Wenger är komponenter som kännetecknar 

teorins beståndsdel praktik. 

iPadens snabba genomslag i Lillhagaskolan skulle kunna sägas ha bildat en 

praktikgemenskap bestående av många små gemenskaper. Wenger menar att 

utveckling av nya praktiker oftast sker över tid. Dock kan det i samband med 

revolutionerade händelser växa fram kortlivade praktikgemenskaper som blir 

intensiva nog för att lyckas fånga och påverka individer. iPaden och möjligheterna 

som applikationer har att erbjuda kan ses som revolutionerade för Lillhagaskolans 

ungdomar och deras vardag. Införandet av iPad kan ses som förutsättningen som 

genererade uppkomsten av nya praktikgemenskaper på kort tid. 

Praktikgemenskaperna har i stor utsträckning kunnat växa fram på grund av elevernas 

ömsesidiga engagemang kring användandet. I enlighet med Wenger (1998:86) är 

ömsesidigt engagemang en grund för att praktikgemenskaper ska uppstå.       
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6.2 Kommunikationspraktiker  

De applikationer eller sätt att kommunicera som framgick i intervjuerna med eleverna 

var iMessage, Kik, Snapchat, Facebook, E-mail, Instagram och Face-Time. Samtliga 

informanter hade en primär applikation som de brukade mest. Men utöver den 

primära, hade de även en eller flera av de ovanstående applikationerna som de 

använde i mindre utsträckning. Alla elever hade med andra ord en 

kommunikationspraktik som överlappade en annan så att de kunde nå personen på ett 

eller annat sätt. Den mest förekommande motiveringen till valet av applikation var att 

kompisarna använde applikationen och att man därför använde just den kanalen mest. 

Dock framgick det skillnader mellan informanterna om vad som var den mest 

trendiga applikationen. Vi tror att det grundar sig i att personerna har olika umgängen 

och kompisar trots att de går i samma klass, och på så sätt ingår i en stor 

praktikgemenskap, men även i många mindre. Respektive applikation kan anses 

utgöra olika praktikgemenskaper, eftersom de inte bara är separata kanaler som 

fungerar på olika sätt, utan också kan användas på olika vis beroende på inom vilken 

praktikgemenskap de används. 

-‐ “När jag ska få tag på en kompis använder jag oftast iMessage . Jag 

använder också appen Kik, men alla jag vill få tag på har inte Kik däremot 

iMessage. Förut använde jag Facebook och Snapchat men gör det inte 

längre, eftersom ingen använder dem”. 

-‐ “Förut använde jag Kik, men Snapchat har tagit över och det är många 

som använder appen nu”. 

Det framgick att olika applikationer användes beroende på vem man ville 

kommunicera med. Exempelvis uppgav en informant att den aldrig skulle påbörja ett 

Face-Time samtal med sin lärare, utan bara med sin bästa vän. E-mail användes dock 

genomgående bland alla informanterna när kontakt med lärare skulle tas, men sättet 

att kommunicera valdes ytterst sällan i konversationer mellan eleverna. Om det hände 

var det dock i samband med exempelvis grupparbeten när dokument skulle delas via 

Google Drive konton som finns inbyggda i skolans portal Edulife. Två elever hade 

slutat bruka vissa applikationer för att de upplevde att omgivningen inte var aktiva 

inom dem, trots att de upplevde applikationernas utbud vara tilltalande. 



	   22	  

-‐ “Jag tycker Kik är snyggt designat och den klarar av att göra ”allt” jag 

vill skicka (text, bild, ljudklipp och filmklipp osv). De flesta kompisarna 

använder också Kik och man får ofta svar där”. 

Två informanters praktiker avvek från de övriga då de i första hand brukade leta efter 

sina vänner på tänkbara platser i skolan såsom caféet eller vid skåpen, innan de valde 

att ta digital kontakt. Det framgick även att två andra informanter upplevde att de inte 

behövde kommunicera digitalt med sina vänner under skoldagen, eftersom de i stort 

sett befann sig i närheten av dem hela tiden. 

I sin sociala teori om lärande pekar Wenger på hur sammanhållning i en gemenskap 

grundas på ömsesidigt engagemang från deltagarna (Wenger, 1998:73). I elevernas 

svar ser vi spår av detta då valet av kommunikationspraktik till stor del visat sig vara 

baserat på vad kompisarna använder för applikation. Det framgick vara viktigt att ha 

just samma applikationer som sina vänner och spåren av ett ömsesidigt engagemang 

mellan parterna i respektive gemenskap lyser därmed igenom, eftersom applikationen 

blir ett underlag med ett visst ramverk som gruppen nyttjar och formar en viss 

förhållning kring. Wenger (1998:73) hävdar att ömsesidigt engagemang uppstår när 

människor har en gemensam drivkraft kring en aktivitet eller produkt vilket ger 

upphov till en praktikgemenskap.  Det som framgår tydligt är även elevernas 

trendkänslighet över vad som är inne att använda rent applikationsmässigt. Det märks 

att eleverna är väldigt måna om att inte använda “fel grej” eftersom det skulle kunna 

leda till att man känner sig utstött eller annorlunda. Därmed skulle man ha risk för att 

inte ingå i gemenskapen och på så vis inte inkluderas i det gemensamma 

engagemanget som kommunikationspraktiken kan ses bidra till. Enligt Wenger 

(1998:74) skapar ömsesidigt engagemang relationer mellan individer och genom en 

gemensam praktik sammanbinds individerna med varandra på olika komplexa sätt. 

Vi konstaterade att informanterna upplevde applikationer som fördelaktiga och säkra 

kanaler, när dessa användes flitigt bland kompisarna. Att välja att kommunicera 

genom en populär applikation skulle kunna sägas ge en högre “leveransgaranti” och 

därmed kanske en slags trygghet då budskapet med stor säkerhet kommer att nå och 

ses av den adresserade. Man skulle också kunna tolka valet av applikation som ett 

slags upprätthållande av gemenskapen. Så länge kompisarna använder samma 

applikation kan betydelsen och meningen bevaras. Med andra ord finns en strävan och 
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ett visst krav att använda samma applikationer för att uppnå det gemensamma 

engagemanget inom sin praktikgemenskap. Wenger (1998:51) förklarar att praktik är 

en process som hjälper oss att uppleva omgivningen samt vårt engagemang i den som 

meningsfull. Utan engagemang från individerna som skapar mening i praktiken som 

utövas skulle praktikgemenskapen inte överleva.  Med andra ord; en 

kommunikationspraktik som eleverna inte upplever innehåller tillräcklig aktivitet, och 

därav inte levererar budskap på ett tillfredsställande sätt, blir relativt fort bortvald i 

förmån för en annan kanal och praktikgemenskap.   

Informanternas val av applikation påverkas även av tekniska aspekter. Vi noterade 

vikten av en applikations snabbhet och kapacitet, det vill säga att applikationen klarar 

av att dela den typ av information som informanten vill dela. Ytterligare en aspekt 

som motiverade val av kommunikationspraktik var en upplevd säkerhet i att 

applikationen var pålitlig och alltid fungerande. “Teknisk garanti” kan med andra ord 

ses göra en applikation meningsfull att bruka då syftet ju är att faktiskt kunna 

kommunicera utan hinder. Blir användandet för omständigt, på grund av exempelvis 

bristande kapacitet, kan applikationen sägas tappa sin mening och därmed väljs 

troligtvis en annan kommunikationspraktik. Wenger (1998:56) skriver att den 

utmärkande egenskapen för deltagande är möjligheten till ömsesidigt erkännande 

vilket ger mening. Om inte elevernas kommunikation sker smidigt kan upphovet till 

kontakttagande sägas tappa sin betydelse och mening vilket vore negativt för 

praktikgemenskapen.    

Ett allmänt svar och anledning till varför informanter valde bort vissa applikationer 

grundade sig i att de var känsliga och krävde god nätverksuppkoppling för att fungera 

på ett tillfredsställande sätt. Ett exempel var att informanterna uteslöt användande av 

Kik i skolan då skolans nätverk var segt och applikationen var beroende av god 

uppkoppling för att leverera meddelandet. I stället valdes ofta iMessage som 

upplevdes fungera bättre i det sega nätverket. 

-‐ ”Det är större chans att fort få tag på sin kompis genom iMessage”. 

-‐ ”Det är fler som använder Snapchat så det är enklare att få snabba svar 

där”. 
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-‐ ”Har haft problem med Kik och når inte mina kompisar genom Kik, 

därmed är den inte är fullt pålitlig”. 

-‐ “Ibland är nätverket lite segt och då kan olika appar strula”. 

Vi såg också hur viss funktionalitet i applikationer kunde generera en slags oro för 

upprätthållandet av mening i det gemensamma engagemanget. 

-‐ “Det man skrivit försvinner på Snapchat vilket är dåligt. Sen syns det om 

man öppnat ett meddelande på Snapchat vilket gör att vissa ibland undrar 

varför man inte svarat, trots att man sett snapen”. 

Det här uttalandet skulle kunna tolkas som att personen upplever en rädsla för att inte 

uppnå gemenskapens förväntningar och krav på delaktighet och engagemang. Wenger 

(1998:52) konstaterar att deltagande beskriver människans engagemang med 

omgivningen, som resultatet av det som kallas mening. 

 

6.3 Kontext 

Sammanhangen visade sig styra vilken applikation eleverna använder och 

kommunikationerna tas främst under raster och övrig fritid. Under lektion förekom 

det dock kommunikation till viss del. I skolan handlar kommunikationen om vad man 

ska göra på rasten, frågor om lektionssal eller schema, alternativt om man vill 

förmedla något kul som pågår. På fritiden tas kontakt gällande skoluppgifter eller om 

man ska ses och hitta på något med sin kompis. 

I skolan var den mest använda applikationen iMessage bland informanterna. Valet av 

applikation grundade sig huvudsakligen i att majoriteten använde den när de skulle 

kommunicera. Det framgick även att den upplevdes fungera bättre och snabbare i 

skolan än andra applikationer, som ofta inte fungerade tillfredsställande på grund av 

att skolans nätverk brukade vara segt. Tre informanter uppgav sig använda Kik i den 

grad applikationen fungerade och en informant ville använda Kik vare sig 

vederbörande var i skolan eller hemma. På grund av att applikationen inte alltid 

fungerade i skolan använde de iMessage istället. Informanten spekulerade i att 

iMessage kanske fungerade bättre, och därmed ansågs som en mer pålitlig kanal, 
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eftersom applikationen finns “inbyggd” i iPaden. Därför troddes den vara mindre 

känslig för dålig nätverksuppkoppling i förhållande till applikationer som man själv 

laddar ner. 

Applikationer som Kik, Snapchat och Instagram brukades mer på fritiden på grund av 

att de fungerade bättre i hemmet när de var uppkopplade mot sina familjers nätverk. 

Dock uppgav två informanter att de använde applikationen iMessage oavsett om de 

var i skolan eller hemma vilket inte är förvånande. En allmän uppfattning var att just 

den applikationen fungerade bra oavsett var man befann sig. 

-‐ ”När det händer något kul som man vill visa kompisarna är Snapchat 

perfekt”. 

-‐ “Använder iMessage i skolan, och andra program som Kik, Snapchat och 

Instagram utanför skolan”. 

Eftersom eleverna ingår i olika gemenskaper, beroende på vilken kontext de befinner 

sig i, det vill säga i skolan eller hemma, kan kontexten också tänkas vara en 

bidragande orsak till valet av kommunikationspraktik. Utanför den stora 

praktikgemenskap som skolan och klassen är, kan man anta att mer utrymme finns för 

att göra som man vill och möjligtvis vågar elever använda eller stå för sin 

kommunikationspraktik inför en mindre gemenskapskrets som de kan tänkas tillhöra 

på fritiden. Vissa elever har antagligen vänner från andra skolor eller via diverse 

fritidsaktiviteter som leder till att de ingår i andra gemenskaper där nya praktiker 

lämpas. 

Värt att poängtera är att valet av kommunikationspraktik baserat på kontext inte 

behöver vara så enkelt. I enlighet med Wengers teori om praktikgemenskapers 

gränslinjer kan praktikgemenskaper i olika kontexter gränsa till varandra och måste 

förstås i förhållande tillvarandra. Ett gränslinjeobjekt behöver inte vara en tydlig 

markering eller artefakt som ramar in praktikgemenskapen, det skulle likväl kunna 

vara en mer odefinierad linje där många olika artefakter sammansluts i 

praktikgemenskaper man tillhör såväl medvetet som omedvetet (Wenger 1998:103-

105). På så vis kan praktikgemenskaper som eleverna ingår i tänkas överlappa 

varandra och otydliga gränslinjer kan i sin tur tänkas bidra till osäkerhet eller 
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förvirring kring vilken praktikgemenskap man faktiskt deltar i. Det skulle i sin tur 

kunna vara en påverkande faktor i valet av kommunikationspraktik. 

 

7. Sammanfattande slutdiskussion 
Vår pilotstudie blev startskottet för uppsatsen eftersom vår inblick i elevernas 

förhållning till iPads väckte en nyfikenhet hos oss. Det visade sig bland annat att 

implementeringen av den tekniska artefakten fått ett stort genomslag i elevernas 

vardag, både i skolan och privat, vilket lett till att artefakten konkurrerat ut 

mobiltelefoner och datorer. Därför bestämde vi oss för att titta närmare på hur iPadens 

intåg påverkat elevernas kommunikation utifrån följande frågeställningar: 

• Hur ser de kommunikationspraktiker ut som växt fram hos eleverna?? 

• Hur präglar skol och privat kontext valet av kommunikationspraktik?  

Vi utförde vår studie i samma sjundeklass på Lillhagaskolan i Nykvarn som piloten 

utfördes på. Studien baserades på kvalitativ metod genom halvstrukturerade intervjuer 

med fem utvalda elever. Analysen av det insamlade materialet från studien 

genomfördes sedan med hjälp av Wengers sociala teori om lärande, där vi fokuserade 

på tre av teorins fyra beståndsdelar: mening, praktik och gemenskap. 

Praktikgemenskaperna har i stor utsträckning kunnat växa fram på grund av elevernas 

ömsesidiga engagemang kring användandet av iPad. Applikationerna som eleverna 

brukar i syfte att kommunicera med varandra kan ses som mindre praktikgemenskaper 

i den stora. I enlighet med Wenger är ömsesidigt engagemang en grund för att 

praktikgemenskaper ska uppstå, vilket kan sägas ha gjort mellan eleverna.     

I sin teori betonar Wenger hur det ömsesidiga engagemanget bidrar till 

sammanhållning bland deltagarna i en gemenskap. I elevernas svar ser vi spår av detta 

då valet av kommunikationspraktik till stor del visat sig vara baserat på vad 

kompisarna använder för applikation. Gemenskapen kring användandet av 

applikationen kan därför ses som en viktig beståndsdel i upprätthållandet av 

praktikgemenskapen. 
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Vi observerade att informanterna upplevde applikationer som säkra och fördelaktiga 

kanaler, när de användes flitigt bland kompisarna. Att välja att kommunicera genom 

en populär applikation skulle kunna sägas ge en högre “leveransgaranti” och därmed 

kanske en slags trygghet, då budskapet med stor säkerhet kommer att nå och ses av 

den adresserade. Valet av applikation kan återigen ses som ett slags upprätthållande 

av gemenskapen och därtill ett bevarande av meningen i att bruka applikationen. 

Tekniska aspekter spelade också roll i valet av kommunikationspraktik, då det 

framgick att vissa kommunikationsvägar upplevdes fungera bättre och snabbare i 

olika kontexter, eftersom de är beroende av nätverksuppkoppling. En applikation som 

inte fungerade säkert, det vill säga levererade budskapet, valdes ofta bort till förmån 

för en annan applikation. 

Sammanfattningsvis kan vi återigen konstatera hur elevernas praktiska deltagande och 

ömsesidiga engagemang är en förutsättning både för valet av kommunikationspraktik 

och upprätthållandet av gemenskapen. Så länge det finns aktivitet i en applikation, 

finns mening i att bruka den, och så länge brukandet är meningsfullt kan 

praktikgemenskapen leva vidare. 

 

7.1 Vidare forskning och tankar  

Vår studie är som tidigare nämnt enbart en liten inblick i hur några av 

elevernas kommunikationspraktiker präglats av införandet av iPads i undervisningen. 

Det vore intressant att utföra en djupare studie i elevers kommunikationspraktiker för 

att få fram ett mer allmängiltigt underlag och på så vis bättre förståelse i hur eleverna 

kommunicerar med hjälp iPaden och dess tekniska möjligheter i skolans värld. Man 

skulle exempelvis kunna göra en kvantitativ undersökning i form av enkäter för att få 

fram statistik på exempelvis vilka applikationer som elever brukar mest inom olika 

kontexter. Som komplement skulle en kvalitativ metod kunna användas, så som 

fokusgrupper, intervjuer eller observationer i ett flertal skolor. Detta kunde fördjupa 

den nuvarande studiens svar och på så vis ge en mer generell bild av den rådande 

situationen.  
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Skolor som valt att implementera tekniska artefakter i undervisningen skulle kanske 

kunna ha nytta av att ha kunskap om hur eleverna kommunicerar och använder sina 

enheter. En förståelse i detta skulle kunna brukas i ett gott syfte då eventuella negativa 

bitar som kommunikativa applikationer kan tänkas bidra med skulle kunna 

motarbetas. En djupare insikt skulle även kunna bidra till att skolors intranät kunde 

tänkas plocka in relevanta funktioner från populära kommunikationsvägar som elever 

använder. Skolors plattformar kunde på så vis bli tilltalande för eleverna och 

eventuellt kunde klyftan mellan institutionen skola och privatliv minska eftersom en 

ny kommunikationsgemenskap då skulle uppstå. En välutvecklad plattform skulle 

förmodligen underlätta den skolrelaterade kommunikationen mellan eleverna men 

framförallt kommunikationen mellan elever och lärare. En god och smidig 

kommunikationspraktik kunde i sin tur leda till ömsesidigt engagemang och därmed 

bidra till stärkta relationer mellan elever och lärare. Det skulle med stor sannolikhet 

främja skolan och elevers skolgång.  
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9. Appendix 

Bilaga 1: Informationsbrev 

Hej Föräldrar! 

Vi är två studenter som läser medieteknik på Södertörns Högskola. 

Just nu håller vi på med vår c-uppsats som handlar om teknik i undervisningen. C-

uppsatsen är ett examinerande moment för vår filosofie kandidatexamen som planeras 

till våren 2015. 

Vår undersökning kommer främst utgöras av intervjuer med lärare och elever på 

skolan. Eventuellt kommer även observationer att göras. Närmare bestämt går studien 

ut på att kartlägga elevernas kommunikationsvägar och förhållningsätt till sina ipads. 

Vi är inte ute efter att bedöma kunskapsnivå på varken lärare eller elever, utan vill få 

en förståelse för hur eleverna använder sina ipads samt hur och i vilka situationer de 

kommunicerar med hjälp av den tekniska artefakten. 

Vi är ansvariga för att all insamlad data hanteras konfidentiellt, det vill säga inga av 

de medverkandes namn, ålder eller personuppgifter kommer att utges till tredje part. 

Det insamlade data från intervju och observation kommer att sammanställas, 

analyseras och presenteras enbart av oss två studenter. 

Har ni några funderingar kring detta, tveka inte att höra av er! 

  

Med vänliga hälsningar, 

Amanda Widiyanto: amanda.widiyanto@gmail.com 

Sebastian Nykvist: bassenykvist@gmail.com  
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Bilaga 2: Intervjuunderlag 

Med hjälp av vilken app/program tar du kontakt med klasskompisar/vänner? 

 

I skolan (Under lektion, rast) 

 

Vad är fördel med tillvägagångssättet? 

 

Vad är nackdelen med tillvägagångssättet? 

 

Hemma/övrig fritid 

 

Vad är fördel med tillvägagångssättet? 

 

Vad är nackdelen med tillvägagångssättet? 

 

Har ni kommunikations möjligheter i edulife (chatt eller liknande)?  

 

Hur sker kontakten med lärare? Genom vad och på vilket sätt? 

 

Delar du filer? Hur och vad? 

 

Vilken app/program upplever du bäst för skolrelaterad kommunikation? Varför? 

 

Vilken app/program använder du på fritiden för kommunikation och varför?   

 

Vad tar du kontakt om? 

 

Har klassen något visst forum där ni kan skriva, fråga och diskutera?  

 

 


