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Abstrakt 
Denna studie är en enkätstudie med syfte att undersöka hur personal i grundsärskolor 

med inriktning träningsskola runt om i landet använder surfplattan i verksamheten. Om 

surfplattan kan vara ett stöd för kommunikation och om detta kan leda till delaktighet.  

Vi utgår från följande frågeställningar. 

 

- Vilken erfarenhet har personal  av surfplattan som kommunikationsverktyg i 

grundsärskolans inriktning träningsskola? 

- Hur används surfplattan för att skapa delaktighet för eleverna i grundsärskolans 

inriktning träningsskola? 

Vid analysen har vi tittat på resultaten kring kommunikation ur ett sociokulturellt 

perspektiv samt utifrån Claude Shannon och Warren Weavers teori inom 

kommunikation. Vi har även analyserat utifrån Kristina Szönyi och Tove Söderqvist 

Dunkers modell kring delaktighet. 

 

Studien visar på att surfplattan anses som ett bra verktyg för kommunikation främst 

inom ämnesområdet kommunikation. Den används till stor del som stöd i 

undervisningen men även som ett dokumentationsverktyg som främjar 

kommunikationen mellan skolan och hemmet. Studien visar även på att det finns flera 

fördelar med att använda surfplattan för att skapa möjlighet till delaktighet hos eleven 

och då främst genom kommunikation. 

 

Nyckelord 
Delaktighet, Grundsärskolans inriktning träningsskola, Kommunikation, Surfplatta 
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Förord 
Ett varmt tack till de rektorer som varit behjälpliga med att vidarebefordra vår enkät 

samt de arbetslag som tog sig tid att delta i vår studie. Vi vill även tacka Ulla Gadler för 

handledning genom detta arbete vilket fått våra ’geniknölar’ att arbeta för högtryck. 

Även ett stort tack till Elisabeth Fritihof för allt stöd genom vår utbildning. Att träffa 

dig är som att umgås med en uppslagsbok. Tack även till våra studiekamrater Johanna, 

Oscar och Henny för trevliga stunder och många skratt, nu lämnar vi skylten på LNU. 

Till sist även ett stort tack till våra familjer som under denna studietid fått stå ut med vår 

frånvarande närvaro  
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1 Inledning 
Efter att ha tagit del av Skolverkets rapport om IT-användning i skolan (Skolverket, 

2016a) ökade vårt intresse av surfplattor i undervisningen. I våra verksamheter, 

grundsärskola inriktning träningsskola, har det de senaste åren inom IT satsats på att 

köpa in surfplattor i stället för datorer. Enligt rapporten ses surfplattan som ett 

genombrott för lärande, utveckling och delaktighet då den kan användas som 

kommunikationsverktyg. Surfplattorna i våra verksamheter används inte i så pass stor 

utsträckning att vi anser att det skulle vara ett genombrott. Kanske ser det annorlunda ut 

på andra skolor. I grundsärskolans inriktning träningsskola där vi är verksamma, finns 

det elever som inte har förmågan att tala. De hamnar dagligen i situationer där de inte 

kan förmedla vad de vill. Flera av dessa elever har stora behov av stöd från personal i de 

flesta situationer under sin skoldag. Relationen mellan personal och elev kan bli näst 

intill så intim att den kan jämföras med relationen mellan ett barn och dess förälder. I en 

så intim kontakt kanske elevens möjlighet att göra sig förstådd inte upplevs som något 

större problem, utan uppfattningen kan vara att eleven är bra på att förmedla sig och tala 

om sin åsikt. Om det däremot kommer in en utomstående kan elevens förmåga att 

kommunicera uppfattas som näst intill obefintlig. Denna skillnad i uppfattningar kan ha 

sin förklaring i att personalen "läser av" elevens små, små signaler som för en 

utomstående är svåra att både uppfatta och tolka. I de verksamheter där relationer 

mellan personal och elev kan bli så intima som beskrivits är det extra viktigt att vara 

uppmärksam och titta på elevernas situation utifrån ett vidare perspektiv och ställa sig 

frågan; Hur gör just den här eleven sig förstådd eller hur kan den här eleven förstå sin 

omvärld om inte vi finns där och "tolkar"? För att lära och få bättre förutsättningar till 

delaktighet är språk och kommunikation en viktig förmåga som människan behöver. 

 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och 

förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för 

delaktighet i vardagen och samhället.  

(Skolverket 2011, s.147) 

 

Vår uppfattning är att elevernas inlärning sker främst genom kommunikation, vilket 

även bekräftas av litteraturen och forskning inom området. För personer med 

kommunikationssvårigheter används alternativ och kompletterande kommunikation -  

AKK som finns i olika former, för att stödja och underlätta både förståelse och 

kommunikation. I och med surfplattans1 intåg har det skapats applikationer som både 

övar språk och underlättar kommunikation och då surfplattan är lätt att ta med sig borde 

den vara ett utmärkt kommunikationsverktyg. En annan aspekt som ofta diskuteras 

inom skolans värld är hur elever kan bli mer delaktiga i sin egen lärprocess. I 

grundsärskolans inriktning träningsskola är elevernas delaktighet en stor utmaning för 

oss som pedagoger men en förutsättning för att inlärning hos eleven ska ske. Grunden är 

ändå att eleven på något sätt ges möjlighet till kommunikation.  

                                                 
1 Surfplatta I undersökningen kommer begreppet surfplatta att användas vilket innefattar handdatorer 

från olika tillverkare som gör det möjligt att utnyttja ungefär samma funktioner som på en vanlig dator, 

som till exempel använda Internet, läsa och skriva, spela spel och mycket mer till skillnad från en 

läsplatta som används för att läsa elektroniska böcker och publikationer (NE National Encyklopedin 

2016). 
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Kommunikation handlar inte bara om att kunna tala. Det handlar om på vilket sätt 

du förmedlar dig med omgivningen och hur du tar emot det omgivningen vill 

förmedla till dig.  

(Gotthard, 2007, s. 90) 

 

2015 gav regeringen Skolverket i uppdrag att skapa nationella IT-strategier som skulle 

ge en likvärdig tillgång till IT i landets skolor där fokus ligger på att ge skolor möjlighet 

att använda IT för skol- och undervisningsutveckling samt för relevanta specifika 

insatser i olika skolformer (Skolverket 2016b). I våra verksamheter, grundsärskola 

inriktning träningsskola, har det de senaste åren inom IT satsats på att köpa in 

surfplattor i stället för datorer. I och med denna förändring och vår nyfikenhet i ämnet 

har intresset för surfplattans möjligheter väckts hos oss. Dessutom har vi erfarenhet av 

att elever som tidigare inte visat något större intresse för omvärlden genast blivit 

intresserade av surfplattan samt börjat peka och dra med handen på den.  

 

Det är många frågor som dyker upp hos oss när det gäller att använda surfplattan för 

kommunikation och delaktighet. Vår förhoppning är att vi med hjälp av forskning, teori 

och erfarenhet från andra verksamheter ska få syn på surfplattans möjlighet till att bidra 

till elevens delaktighet. Dessutom känner vi i våra verksamheter inte igen oss i att 

surfplattan skulle vara ett genombrott för delaktighet då den kan användas som 

kommunikationsverktyg (Skolverket 2016a). I och med att det finns alternativ och 

kompletterande kommunikation (AKK) i olika former känner vi att surfplattan inte 

används i speciellt stor utsträckning för kommunikation. Är det så att det bara är våra 

verksamheter där surfplattan inte används för kommunikation eller ser det likadant ut i 

andra verksamheter?  
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2 Bakgrund 
En utgångspunkt för studien är Skolverkets (2016a) rapport om IT-användning och IT-

kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Enligt rapporten har antalet datorer 

och surfplattor som elever har tillgång till ökat kraftigt mellan 2012 och 2015. I 

grundsärskola är det surfplatta som är vanligast förekommande där det går 1,9 elever på 

en surfplatta och den ses som ett genombrott för lärande och utveckling genom 

individanpassade övningar och framförallt ökad delaktighet då surfplattan kan användas 

som kommunikationsverktyg (Skolverket 2016a). Uppföljningen av IT-användning och 

IT-kompetens har gjorts i förskola, grundskola, gymnasium och vuxen utbildning samt i 

grundsärskola och gymnasiesärskola. I grundsärskolan är det enligt rapporten rektorer 

som varit respondenter i Skolverkets undersökning. Intressant då är att se vilken 

erfarenhet personal i grundsärskolan har och då framförallt personal inom 

grundsärskolans inriktning träningsskola. I rapporten lyfts problemet med att den nya 

tekniken ställer nya krav på lärarna. Lärares intresse, engagemang och förmåga att 

tillgodogöra sig tekniken är enligt Skolverket (2016a) en faktor som avgör hur mycket 

IT som används. För att förstå komplexiteten kring grundsärskolans inriktning 

träningsskola har vi valt att beskriva olika centrala begrepp som du som läsare med 

fördel bör känna till. 

 

2.1 Grundsärskola 
Grundsärskolan är en egen skolform och ett alternativ till grundskolan för elever som 

inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en 

utvecklingsstörning. Om en elev ska bli mottagen i grundsärskolan ska en utredning 

göras. Denna utredning omfattar pedagogisk-, social-, psykologisk- och medicinsk- 

utredning. För att bli mottagen i grundsärskolan måste eleven ha en konstaterad 

utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och 

består av nio årskurser. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom 

ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen 

enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, 

bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt 

deltagande i samhället. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas 

träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela 

eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan 

fem ämnesområden. Dessa områden är estetisk verksamhet i vilken slöjd, musik och 

bild ingår, kommunikation som handlar om samspel med andra, informationssökning 

och tolkning av kommunikativa uttryck, motorik där aktiviteter ska lära eleven om 

kroppens förmågor, hälsa och livsstil, vardagsaktiviteter som innehåller undervisning i 

sysslor i vardagen som matlagning och städning samt historia och religion och slutligen 

verklighetsuppfattning som handlar om matematik, biologi och teknik (Skolverket 

2011). 

 
2.1.1 Utvecklingsstörning/Intellektuell funktionsnedsättning 

Hur utvecklingsstörning definieras beror mycket på det omgivande samhället. 

Begreppet utvecklingsstörning är en term som bland annat kan beteckna intellektuell 

funktionsnedsättning i kombination med bristande förmåga i den dagliga livsföringen 

(Jakobsson & Nilsson, 2011). Att definiera tillståndet utvecklingsstörning är något som 

gjorts på olika sätt genom historien där olika definitioner beror på ur vilket perspektiv 

en forskare ser på funktionsnedsättningen. Om synsättet är ett medicinskt perspektiv 

kan utvecklingsstörning förstås som en effekt av skador eller sjukdomar. Ur ett socialt 

synsätt kan utvecklingsstörningen förstås som ett resultat av barriärer och samhälleliga 
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hinder medan en blandning av dessa två synsätt resulterar i ett miljöperspektiv att se på 

utvecklingsstörning där funktionsnedsättningen är ett resultat av både samhällets hinder 

och barriärer samt de individuella egenskaperna (Ineland, Molin & Sauer, 2009). Det 

som främst avgör om någon har en utvecklingsstörning eller inte handlar om personens 

intelligens. Majoriteten av befolkningen har en IQ (intelligenskvot eller förmåga till 

abstrakt tänkande) mellan 90-110, vilket betraktas som normal intelligens. Om en 

person har en IQ mellan 70-90 betraktas det som svag begåvning och en IQ under 70 

innebär att man har en utvecklingsstörning (Jakobsson & Nilsson, 2011). ). Försök har 

gjorts att definiera utvecklingsstörning i olika grader med hjälp av intelligenskvoter 

enligt följande; IQ 50-70 = lindrig utvecklingsstörning, IQ 35-50 = måttlig 

utvecklingsstörning samt IQ under 35 = svår utvecklingsstörning. Begåvningen mäts 

inte enbart i siffror utan stor inverkan på bedömning av begåvningsnivå har Gunnar 

Kyléns framforskade begåvningsnivåer som utgår från Piagets beskrivning av 

begåvningsutvecklingen där A-nivå motsvarar svår utvecklingsstörning, B-nivå 

motsvarar måttlig utvecklingsstörning och C-nivå motsvarar lindrig utvecklingsstörning 

(Bakk & Grunewald, 1998). Piaget och Vygotskij var överens om vad som 

kännetecknar de olika intelligensnivåerna även om de inte hade samma uppfattning om 

hur utveckling och lärande går till. De båda inleder med den nivå som är spädbarnets 

intelligensform där barnet arbetar med hjälp av det den hör, ser, smakar och luktar. 

Barnet på denna nivå kan förstå världen om den uppenbarar sig konkret. På nästa nivå 

kan barnet ta till sig samt laborera med bilder och enklare symboler och även föreställa 

sig saker på det abstrakta tänkandets grund. På den nästföljande nivån tar barnet ännu 

ett steg in i symbolvärlden där siffror och bokstäver kan bli begripliga ting för att till 

sist övergå till den slutliga nivån där de högre abstraktionerna återfinns och barnet kan 

förstå avancerad litteratur och komplexa sammanhang. Dessa fyra nivåer kan jämföras 

med Gunnar Kyléns A-, B-, C-nivå med ett tillägg av en D-nivå som motsvarar en 

intelligensnivå utan utvecklingsstörning (Strandberg, 2007). 

 
2.2.2 Personal i träningsskolan 

Den personal som arbetar i träningsskolan kan bestå av olika sammansättningar av till 

exempel lärare, speciallärare, förskollärare, fritidspedagoger och assistenter. Det är 

vanligt att arbetslagen i träningsskolan sätts samman utifrån elevernas individuella och 

olika behov. Det är därför viktigt att all personal samverkar så att alla kompetenser 

kommer eleverna tillgodo. Personalens utbildning och erfarenhet kan variera mycket 

vilket kan innebära att synen på arbetssätt och ansvarsfördelning är olika mellan 

yrkesgrupperna. I det dagliga arbetet är det elevens förutsättningar som behöver 

beaktas. Personalens kunskap och insikt om hur det pedagogiska arbetet och 

förhållningssättet påverkar elevers möjlighet till delaktighet och lärande är viktig. Det 

kan dels främja genom att motverka och förebygga svårigheter men också orsaka och 

förstärka svårigheter (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

 

Elevers delaktighet påverkas av personalens arbetssätt och kan delas upp i pedagogisk 

och social delaktighet. För att skapa pedagogisk delaktighet behöver eleverna ingå i en 

arbetsgemenskap där de i grupp antingen gör samma uppgift eller tillåts göra 

individanpassade uppgifter. Utmaningen i grundsärskolans inriktning träningsskola är 

elevers olika behov av speciella insatser. Elever med stort behov av stöd, träning och 

behandling kanske har behov av att lämna gruppen eller är beroende av att en vuxen 

finns och hjälper till. Även social delaktighet påverkas av elevens behov av stöd då den 

behöver förvärvas av eleven själv (Jakobsson & Nilsson, 2011). 
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2.3 Innebörd av begreppet kommunikation 
För att undersöka surfplattans möjligheter för kommunikation behövs en förståelse av 

vad kommunikation innebär och dess syfte. En definition av kommunikation är 

”överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater” (NE). Vilket 

innebär att kommunikation förutom tal, som utgör cirka 10% av kommunikationen, 

också består av gester, miner, kroppsspråk, signaler samt blickar som överför budskap 

från en person, ett djur, en växt eller apparat till en annan som sedan tolkar budskapet 

(Heister Trygg, Andersson, Hardenstedt & Sigurd Piljesjö 2009).  

 

All kommunikation inbegriper tecken och koder. Tecken är konstruktioner eller 

handlingar som hänvisar till något annat än sig själva. Koder är de system i vilka tecken 

organiseras och som bestämmer hur tecken ska relateras till varandra (Fiske, 2003).  

”Att kommunicera är en grundläggande mänsklig rättighet – alla kan inte tala, men alla 

kan kommunicera”2. Att kunna kommunicera är en av människans viktigaste 

förutsättningar för att utvecklas såväl känslomässigt som intellektuellt. Att 

kommunicera med människor i din omgivning skapar förståelse för andras behov och 

känslor samt att du själv kan göra dig förstådd. Genom kommunikation kan du få 

omgivningen att förstå att du är rädd, ledsen, glad eller arg. Om du inte kan göra dig 

förstådd får du inte heller dina grundläggande mänskliga behov tillgodosedda (Gotthard, 

2007). 
Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna 

sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att samspela med 

andra, tolka olika former av kommunikativa uttryck, söka information från olika 

källor, och använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för 

kommunikation.  

(Skolverket, 2011, s. 147). 

 

Syftet med undervisning i kommunikation är att utveckla förmågan att förstå och 

uttrycka sig, framför allt när det gäller att förstå egna känslor och ge uttryck för dem, 

vilket inte är en enskild lektion utan ett arbete som genomsyrar alla situationer i 

vardagen (Kaski, Manninen & Pihko 2009). Kanske kan surfplattan användas som ett 

stöd för att uppnå syftet med undervisningen i kommunikation. 

 

 

2.4 Kommunikationssvårigheter 
I grundsärskolans inriktning träningsskola går det många elever som av någon 

anledning har svårt med tal och kommunikation. Orsaken till 

kommunikationssvårigheter kan bero på medfödda eller förvärvade skador. Medfödda 

skador kan till exempel vara motoriska funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning, 

muskelsjukdomar, missbildningar av läpp-, käk- eller gomspalt och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar inom autismspektrat medan förvärvade skador exempelvis kan 

vara nervsjukdom som MS och Parkinsons sjukdom, hjärnskador och sjukdomar i 

talapparaten som cancer i struphuvudet. Andra funktionsnedsättningar som kan påverka 

talet är till exempel svårigheter med motorik, syn och hörsel, koncentration, inlärning, 

begåvning och kognitiv förmåga samt social och psykosocial förmåga (Heister Trygg, 

Andersson, Hardenstedt & Sigurd Piljesjö 2009). Vi kommunicerar inte bara med vårt 

talorgan utan använder även kroppsspråket vilket kan räcka långt många gånger men 

                                                 
2 Hämtat från http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Sprak--och-

kommunikationsproblem/Alternativ-och-Kompletterande-Kommunikation-AKK-for-personer-med-

kommunikationssvarigheter/ 160914 

http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Sprak--och-kommunikationsproblem/Alternativ-och-Kompletterande-Kommunikation-AKK-for-personer-med-kommunikationssvarigheter/
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Sprak--och-kommunikationsproblem/Alternativ-och-Kompletterande-Kommunikation-AKK-for-personer-med-kommunikationssvarigheter/
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Sprak--och-kommunikationsproblem/Alternativ-och-Kompletterande-Kommunikation-AKK-for-personer-med-kommunikationssvarigheter/
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alla personer med funktionsnedsättning har inte möjlighet att använda kroppsspråket på 

vanligt sätt. Det kan bero på fysiska förutsättningarna men även på psykiska 

komplikationer. Surfplattan kanske kan vara ett stöd för kommunikationen om den kan 

användas som ett komplement till själva talorganet. Kroppsspråk och mimik förutsätter 

ganska många olika saker som en person med funktionsnedsättning kan ha svårigheter 

med. Det förutsätter exempelvis att du har en ganska god syn samt god både fin- och 

grovmotorik. Många personer med en svårare funktionsnedsättning har ofta stora brister 

i förmågan till kommunikation, det kan exempelvis vara svårigheter i att uttrycka sig, 

svårt att förstå ord och symboler, svårt med språk och kommunikation i funktion, 

tillsammans med andra (Gotthard, 2007). Både i FN:s barnkonvention och i FN:s 

konvention för personer med funktionsnedsättning betonas rätten att uttrycka sig. Enligt 

konventionens artikel 2 innefattar rätten till kommunikation även tillgång till AKK – 

Alternativ Kompletterande Kommunikation (SPSM 2015). 

 

2.5 Alternativ och kompletterande kommunikation – AKK 
För att underlätta för personer som har kommunikationssvårigheter finns det alternativ 

och kompletterande kommunikation. AKK är en samlingsterm för insatser som avser att 

förbättra en människas möjligheter att kommunicera. Förutom att uttrycka sig genom 

kroppsspråk och gester (ibland kallade naturliga AKK-former), finns det också specifika 

AKK-former som tecken, bilder, blissymboler och ord. Behov av AKK finns i olika 

grupper med funktionsnedsättningar och vilken form samt hur mycket stöd som behövs 

varierar från person till person. AKK ger individen möjlighet att förstå språk samt att 

uttrycka önskemål, tankar och känslor men är inte bara till för den som har en 

funktionsnedsättning, utan ska också användas av omgivningen (Heister Trygg, 

Andersson, Hardenstedt & Sigurd Piljesjö 2009). En surfplatta kan i detta fall vara ett 

bra hjälpmedel ur aspekten att omgivningen ska kunna använda den. I dag har många 

utan funktionsnedsättning goda kunskaper om just ett sådant hjälpmedel då 

användningen av dagens mobiltelefoni många gånger fungerar på liknande sätt. Till en 

början var det ord- och bokstavstavlor som användes för alternativ och kompletterande 

kommunikation. Detta förutsatte att personen som använde sig av dessa  var läs- och 

skrivkunnig vilket är en förmåga en del barn aldrig utvecklar. På 70- och 80-talet kom 

det grafiska symbolsystem GAKK (Grafik som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation) vilket innebär grafiskt och visuella hjälpmedel som till exempel 

bilder, saker, bliss och pictogram som underlättade för icke läskunniga men som 

förutsatte att användaren hade med sig detta hela tiden och därför började även TAKK 

(Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) användas som innebär 

användande av tecken ur svenska teckenspråket men också gester, signaler och naturliga 

reaktioner räknas som TAKK (Heister Trygg, Andersson, Hardenstedt & Sigurd Piljesjö 

2009). Detta visar att det redan finns många olika sätt för att underlätta kommunikation 

och frågan är om surfplattan behövs. 

 

2.6 Informations- och kommunikationsteknik – IKT 

Datorer, surfplattor och ny teknik kan skapa möjligheter och förutsättningar för personer 

med funktionsnedsättningar. Fram till början av 1990-talet användes begreppet IT 

(InformationsTeknologi) vilket till viss del används även i dag men det begrepp som 

främst används i dag är IKT (Informations-och Kommunikations Teknik) som beskriver 

innebörden bättre då den kommunikativa delen blir mer central (Brodin & Lindstrand, 

2003). 
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2.6.1 Historik 

Under 1900-talet har industrisamhället övergått till ett samhälle där behovet av 

information ständigt ökar, ett informationssamhälle. När informationsteknologin (IT) 

introducerades i Sverige var förväntningarna hos många höga. Att IT skulle lösa många 

problem både i arbetslivet och i skolans värld. Idag har bilden nyanserats och vårt 

förhållningssätt är mer restriktivt och kritiskt till den nya tekniken.  

 

I slutet av 1960-talet började de svenska datorsatsningarna och riksdagen formulerade 

de första motionerna gällande datoranvändning i skolan. Åren 1984 - 1991 investerade 

både staten och kommunerna mycket medel i IKT-området, närmare 215 miljoner 

vardera och 1996 satsade KK-stiftelsen (Kunskaps- och Kompetensutveckling) på flera 

stora skolutvecklingsprojekt som pågick fram till år 2000. Ett problem redan då som vi 

idag upplever som högst aktuellt var och är att de satsningar som gjordes och görs i 

skolorna inte var eller är pedagogiskt förankrade. Behovet av utbildningsinsatser för 

lärare kvarstår. De funktionsnedsatta eleverna framhålls ofta som vinnarna i 

sammanhanget men få studier har gjorts som kan bekräfta detta (Brodin & Lindstrand, 

2003). 

 
2.6.2 Digitala verktyg i skolan 

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola, inriktning 

träningsskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande.  

(Skolverket, 2011, s.15). 

Surfplattor, mobiler och datorer i sig är inte lösningen på att höja effekten på resultaten i 

skolan. Det poängteras ofta att dessa ting bara är verktyg och att vi har gått från 

griffeltavla till papper och penna och nu håller vi på att övergå till surfplattan. Alla 

förstår egentligen att ingenting blir automatiskt bättre av att varje elev har en laptop 

eller surfplatta, samtidigt investeras miljoner och åter miljoner i dessa elektroniska 

griffeltavlor (Steinberg, 2013). ”Tekniken i sig har inget värde om den inte har ett 

användningsområde, det vill säga det är innehållet och vad det fylls med som avgör dess 

värde” (Brodin & Lindstrand, 2003, s.56). Även Gärdenfors (2013) har tankar kring IT i 

skolan. ”Datorerna har en stor potential för lärande och förståelse som tyvärr är dåligt 

utnyttjad” (a.a, s. 224). Det har inom skolan funnits en naiv förhoppning att med mera 

IT i verksamheten blir alla problem lösta och även viss ekonomisk vinning har hägrat 

för skolorganisatörer och en förhoppning att IT satsningen kan leda till att skolan kan 

klara sig med mycket färre lärare och lektioner. Att förse skolorna med datorer är dock 

inte tillräckligt utan de måste kunna användas också. Peter Gärdenfors, som är en 

förespråkare för att inlärning ska vara lustfylld, anser att det borde satsas mer på 

forskning kring vad som gör datorspelen så engagerande. Om vi kan översätta den 

motivation och den lust som spelen skapar och använda den inom skolans arbete skulle 

elevernas medfödda nyfikenhet som leder till motivation troligen leda till en högre 

kunskapsinhämtning hos eleverna (Gärdenfors, 2013). 

 

Steinberg (2013) menar att det vore tragiskt om dessa verktyg inte på något sätt kunde 

bidra till undervisningens resultat, underlätta lärande och höja ungdomars motivation 

samtidigt som han poängterar vikten av att inlärning, till stor del, har en emotionell bas. 

Att digitala verktyg i en miljö där eleverna inte känner trygghet, välvilja från läraren 

och acceptans från kamraterna inte kommer att fungera hur mycket de än blinkar, låter 

och lockar. Det måste finnas en balans mellan kärlek och struktur, det vill säga att 

eleverna ska känna sig sedda och väl omhändertagna samtidigt som det finns en klar 



  
 

8 

 

struktur för de digitala verktygen. Steinberg (2013) förespråkar Ruben Puenteduras 

SAMR-modell som på svenska brukar kallas EUMO-modellen. 

 

Bild 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. EUMO-modellen. En svensk version av Ruben Puenteduras modell över hur lärande med digitala 

verktyg kan ske på olika nivåer.3 

 

Modellen beskriver hur ett digitalt verktyg behöver integreras i undervisningen i flera 

steg. Att första steget är Ersätta där det digitala verktyget används till något som var 

möjligt även tidigare, som exempelvis att använda en dator som en skrivmaskin. Nästa 

steg är Utveckla där det digitala verktyget fortfarande används till något som var möjligt 

innan men att det förenklar och förbättrar resultatet som exempelvis att layouten kan bli 

snyggare i en dator än med en skrivmaskin och fel går att rätta utan att skriva om allt. 

De två första stegen benämns även tillsammans, Förbättring, det vill säga att det 

digitala verktyget bidrar till en förbättring/förenkling av något som även tidigare var 

möjligt. Steg tre Modifiera innebär att det digitala verktyget påverkar hur 

undervisningen utformas på ett nytt sätt som exempelvis att lärarens undervisning sker 

med en ’Powerpoint’- presentation i stället för ’Overhead’. Det sista och fjärde steget 

Omdefiniera innebär att det digitala verktyget bidrar till att skapa arbetsuppgifter som 

inte var möjliga tidigare som exempelvis att lektioner genomförs på en interaktiv tavla 

där direktkoppling till internet ger helt nya möjligheter att visualisera undervisningen. 

De två sista stegen benämns tillsammans, Transformation, det vill säga att det digitala 

verktyget bidrar till att det som innan var möjligt lyfts till en högre nivå med moment 

som är nya och ej tidigare var möjliga. 

 
Varje skola måste hitta sitt eget förhållningssätt och sin egen metodik, men det är 

viktigt att ta del av hur andra har tänkt och gjort för att undvika deras misstag samt 

ta lärdom av deras framgångar.  

(Steinberg, 2013, s.12) 

 

Att dra några entydiga slutsatser av digitaliseringen är ännu för tidigt då vi bara är i 

begynnelsen av förvandlingen från lärobok till surfplatta men Steinberg (a.a) ser 

möjligheterna i att engagera eleverna i sitt lärande och ansvarstagande på ett unikt sätt 

genom digitala verktyg. Att satsningen på en mer digitaliserad skola i Sverige är på 

gång visar sig genom Skolverkets (2016b) redovisning av regeringsuppdrag där de satt 

upp ett mål att elever inom grundskolan och motsvarande skolformer inom 3 år ska ha 

                                                 
3 http://www.comenius-regio-ebl.eu/?p=1047&lang=sv 2016-10-16 

http://www.comenius-regio-ebl.eu/?p=1047&lang=sv
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tillgång till ett personligt digitalt verktyg. På skolverkets hemsida4 finns även ett 

kompetensutvecklings-material, kring hur digitala verktyg stödjer lärande, som är under 

uppbyggnad. Materialet är utformat så att det kan genomföras lokalt på skolorna och 

materialet finns fritt tillgängligt på Skolverkets lärportal.  

 
2.6.3 Appar  

En faktor som påverkar användandet av surfplattor är svårigheter med att hitta, välja och 

prova appar i den enorma mängd med appar som finns (Skolverket 2016a). För att förstå 

komplexiteten med att ett hjälpmedel ska fungera fullt ut har vi valt att beskriva några 

av den mängd appar som finns att tillgå bara inom kommunikation. 

Det finns appar som kan användas för att ge användaren möjlighet att förmedla sig både 

direkt med personer runt omkring eller indirekt med personer på annan plats så kallad 

talapparat som är ett hjälpmedel vid alternativ och kompletterande kommunikation 

(Heister Trygg, Andersson, Hardenstedt & Sigurd Piljesjö, 2009). Det finns också appar 

som tränar ordförråd, läsning och skrivkunskaper som även de är viktiga förmågor för 

kommunikation. Nedan finns en uppställning av olika appar och deras 

användningsområde som är hämtade från listor över appar för kommunikation som 

finns på hemsidor från till exempel Dart, Särnät och Pappas appar. 

 
2.6.3.1 Appar som talapparat 

WidgitGo5 som finns för iPad och androida surfplattor, Go Talk Now6 som finns för 

iPad och androida surfplattor samt de surfplattor som använder Windows som 

operativsystem och Svenska Avaz7 som endast finns för Ios, är tre appar som ger 

användaren möjlighet att via bilder skapa meningar eller använda redan färdiga fraser 

som sedan läses upp via talsyntes det vill säga att surfplattan sköter talet. WidgitGo gör 

det även möjligt att kommunicera via e-post och SMS/MMS Andra appar som också 

använder bilder eller bokstäver för att användaren ska kunna kommunicera med sin 

omgivning är till exempel Prata8 och Dialog Bas9 som båda är för iPad samt Grid 

Player10 för iPad som dessutom är gratis när de övriga kostar från några hundra kronor 

upp till närmare tusen kronor. Tobii Dynavox har tagit fram programmet Communicator 

5 som kan installeras på datorer men också på deras samtalsapparater som liknar en 

surfplatta som gör det möjligt att använda både ögon- och pekstyrning för att 

kommunicera. Tobii Dynavox Communicator 511 är ett program som har stor likhet med 

WidgitGo och som förutom e-post-, SMS/MMS-funktioner även har funktion för att 

använda videosamtal.  

 

                                                 
4 www.skolverket.se  
5 Information om Widgit Go finns tillgänglig http://www.symbolbruket.se/Product/Info/3 2016-12-19 
6 Information om Go Talk NOw finns tillgänlig http://www.attainmentfamily.com/GoTalkNow 2016-12-

19 
7 Information om Avaz finns tillgänglig http://www.avazapp.com/ 2016-12-19 
8 Information om Prata finns tillgänglig http://www.timagine.se/prata 2016-12-19 
9 Information om Dialog Bas finns tillgänglig http://www.comai.se/produkter/dialog-bas/ 2016-12-19 
10 Information om Grid Player finns tillgänglig https://thinksmartbox.com/product/grid-player/ 2016-12-

19 

11 Information om Tobi Dynavox Dialog 5 finns tillgänlig  

https://www.tobiidynavox.se/software/windows-software/communicator-5/  2016-12-19 

http://www.skolverket.se/
http://www.symbolbruket.se/Product/Info/3
http://www.attainmentfamily.com/GoTalkNow
http://www.avazapp.com/
http://www.timagine.se/prata
http://www.comai.se/produkter/dialog-bas/
https://thinksmartbox.com/product/grid-player/
https://www.tobiidynavox.se/software/windows-software/communicator-5/
https://www.tobiidynavox.se/software/windows-software/communicator-5/
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2.6.3.2 Appar som tränar kommunikation 

Det finns mängder av appar som tränar skriv- och läsförmågan. Ett exempel på en app 

som är gratis för Ipad och Android är Minilobes Ordkronan12 som tränar ordförståelse 

genom att användaren ska para ihop talat ord med bild. En mer avancerad app som inte 

är gratis men som också finns för iPad och Android är Happis Ord13 som tränar stavning 

och att hitta den gemensamma nämnaren för olika bilder. Dessutom finns det många 

appar som tränar bokstäver. En app som tränar användaren att forma bokstäver är 

LetterSchool14 som bara finns för iPad och en annan som tränar begynnelsebokstav och 

bokstävers plats i alfabetet är Minilobes ABC15 som är gratis och finns för iPad och 

Android. 

 
2.6.3.3 Appar som dokumentation, kontakt- eller dagbok 

För att dokumentera vad som händer under dagen och kunna kommunicera eller visa 

detta finns det även för detta ändamål många appar. Två exempel är Fotokalendern16 

och NikiDiary17 vilka båda ger möjlighet att spara bilder och videor i appen samt lägga 

till beskrivningar till dessa. Detta ger användaren möjlighet att visa och återkoppla till 

vad som gjorts under dagen. Dessa båda appar är gratis och endast tillgängliga för Ipad. 

 

Att sätta sig in i alla de appar som finns är mycket tidskrävande men ett måste om ett 

hjälpmedel som surfplattan ska kunna nyttjas och verkligen vara ett stöd för 

eleven/individen. Lärarens tid är begränsad och om ett hjälpmedel som surfplattan ska 

kunna användas som ett hjälpmedel fullt ut krävs stor satsning på fortbildning. Det 

komplexa med användningen inom grundsärskolans inriktning träningsskola är att 

användningen behöver vara helt individualiserad för att fungera. I en grundskoleklass 

kan surfplattan exempelvis användas för att träna specifika moment inom ett ämne 

medan det inom grundsärskolan behöver individanpassas i större utsträckning med mer 

specialiserade appar. En risk med denna tidskrävande insats är att hjälpmedlet väljs bort 

och ett annat hjälpmedel som läraren har kunskap om används istället.  

 

2.7 Innebörd av begreppet delaktighet 

Begreppet delaktighet definieras i NE som att medverka i, ha tillgång till eller ha 

medinflytande i något (NE Nationalencyklopedin, 2016). Enligt Gustavsson (2004) är 

delaktighet ett uttryck för de handikappolitiska förändringar och strävanden som 

genomförts för funktionshindrade från fysisk och geografisk segregering till rätten till 

ett vanligt liv i samhället. I och med att Världshälsoorganisationen (WHO) 2001 införde 

en internationell klassifikation för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) 

har begreppet delaktighet blivit ett centralt begrepp som har olika betydelse beroende på 

om det handlar om ett språk inom handikappolitik, den internationella klassifikationen 

ICF eller i vardagen (Gustavsson, 2004). Sverige har genom sammanslagning av 

                                                 
12 Information om Minilobes Ordkronan finns tillgänglig http://www.pappasappar.se/minilobes-

ordkronan/  2016-12-19 
13 Information om Happi Ord finns tillgänglig http://www.pappasappar.se/happis-ord/  2016-12-19 
14 Information om LetterSchool finns tillgänglig http://www.pappasappar.se/letterschool/  2016-12-19 
15 Information om Minilobes ABC finns tillgänglig http://www.pappasappar.se/minilobes-abc/  2016-12-

19 
16 Information on Fotokalendern finns tillgänglig http://www.appstod.se/tid-och-planering/alla-

appar/fotokalendern/ 2016-12-19 
17 Information om NikiDiary finns tillgänglig http://www.nikitalk.com/Diary.aspx 2016-12-19 

 

http://www.pappasappar.se/minilobes-ordkronan/
http://www.pappasappar.se/minilobes-ordkronan/
http://www.pappasappar.se/happis-ord/
http://www.pappasappar.se/letterschool/
http://www.pappasappar.se/minilobes-abc/
http://www.appstod.se/tid-och-planering/alla-appar/fotokalendern/
http://www.appstod.se/tid-och-planering/alla-appar/fotokalendern/
http://www.nikitalk.com/Diary.aspx
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Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) och Handikappsinstitutet 

(HI) skapat Myndigheten för delaktighet (MFD) som ska verka för att 

funktionshinderpolitiken ska nå ut i samhället genom att informera, skapa riktlinjer och 

metoder samt bevaka och analysera utveckling. I en genomgång av Myndigheten för 

delaktighets hemsida handlar delaktighet där till största delen om tillgänglighet till 

transport, verksamheter och arbetsplatser. Regeringen har 2011 utformat en strategi där 

insatser ska på 9 olika områden som till exempel utbildning och IT, öka förutsättningar 

för delaktighet för personer med funktionshinder. MFD har i uppgift att följa upp och 

rapportera om utvecklingen och i 2014 års uppföljning visas att utvecklingen gått framåt 

men inom de flesta områden har personer med funktionshinder inte samma delaktighet 

som övriga (Lagercrantz, 2015). 

 

I den Internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 

(ICF) handlar det främst om hälsa och hälsorelaterade tillstånd och delaktighet 

definieras med engagemang som i sin tur definieras som ”att delta, att ingå i eller att 

vara involverad inom ett livsområde, att vara accepterad eller att ha tillgång till 

nödvändiga resurser” (Socialstyrelsen, 2003, s. 18). Den definitionen sammanfattar 

också vad ett antal tillfrågade personer ansåg att delaktighet är i Vad är delaktighet? en 

film gjord av Myndigheten för delaktighet 2015. Även Almqvist, Eriksson & Granlund 

(2004) tar upp samma beskrivning av delaktighet och konstaterar att hur en person 

upplever delaktighet beror mer på ålder än typ av funktionshinder. Delaktighet handlar 

om att kunna agera, att uppleva samt känna sammanhang och berör olika aspekter.  

 
En individs villkor för delaktighet är kontextuell och delaktighetsbegreppet 

innefattar följande sex aspekter: tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, 

erkännande, engagemang och autonomi. Aspekterna belyser både det som individen 

själv upplever och det som kan observeras av andra.  

(Szőnyi & Söderqvist Dunkers 2015, s. 9). 

 

 

Avsikten med regeringens satsning på att öka digitaliseringen av skolan och enligt 

Skolverket (2016a) är surfplattan det digitala verktyg som elever i grundsärskolan 

främst har tillgång till. Vidare menar Skolverket (a.a) att detta verktyg har medfört ett 

genombrott för lärande och utveckling genom individanpassade övningar och 

framförallt ökad delaktighet då surfplattan kan användas som kommunikationsverktyg. 

Utifrån det vi tar upp i bakgrunden kan förstås att införandet av ett digitalt verktyg i 

form av surfplattan kräver en stor insats från den pedagogiska personalen. Tid och 

utbildning är av största vikt för att surfplattan ska bli en fungerande och naturlig del av 

undervisningen. I redovisningen av regeringsuppdraget om en nationell IT-strategi 

efterlyser Skolverket (2016b) mer forskning kring digitaliseringens påverkan på 

undervisning och lärande. Vi i våra yrkesverksamheter, grundsärskola med inriktning 

träningsskola, känner inte igen oss i den bild som Skolverket (2016a) presenterar av 

digitaliseringens genombrott för lärande och utveckling med ökad kommunikation och 

delaktighet.  
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3. Syfte & frågeställningar 
Syftet med vår studie är att undersöka hur personal i grundsärskolor med inriktning 

träningsskola runt om i landet använder surfplattan i verksamheten. Om surfplattan kan 

vara ett stöd för kommunikation och om detta kan leda till delaktighet.  

 

3.1 Frågeställningar 

Vilken erfarenhet har personal  av surfplattan som kommunikationsverktyg i 

grundsärskolans inriktning träningsskola? 

 

Hur används surfplattan för att skapa delaktighet för eleverna i grundsärskolans 

inriktning träningsskola? 
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4. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring kommunikation och delaktighet. 

Dessutom beskrivningar av olika kommunikations- samt delaktighetsmodeller som 

belyser begreppen kommunikation och delaktighet på annat sätt än de teorier/modeller 

som valts för det teoretiska perspektivet i denna studie. Forskning kring surfplattan som 

kommunikationshjälpmedel är mycket begränsad. Inom grundsärskolans inriktning 

träningsskola är den obefintlig vilket gör att vi i detta avsnitt till stor del kommer 

fokusera på forskning kring kommunikation och delaktighet mer generellt.  

 

4.1 Surfplattan som kommunikationshjälpmedel 

Det finns alternativ kommunikation, till exempel tecken som stöd och bildkartor, som 

ska stödja och underlätta både förståelse och kommunikation. Bildkartor blir många 

gånger situationsbundna till en speciell händelse som att åka och bada, handla eller fika 

och tecken som stöd kräver att samtalspartnern också förstår och kan tecken. King and 

Fahsl (2012) beskriver just dessa svårigheter med alternativ kommunikation och skriver 

att barn/elever som använder alternativ kommunikation många gånger känner sig 

isolerade då de har problem med att initiera och upprätthålla samtal vilket gör det svårt 

att skapa nya kamratrelationer. Light & McNaughton (2012) skriver i motsats till detta 

att forskning visar att alternativ kommunikation inte hämmar utvecklingen i 

kommunikation utan tvärtom ökar användarna sin kommunikationsförmåga och får ett 

bättre ordförråd. Light & McNaughton (a.a) skriver också att alternativ kommunikation 

har utvecklats betydligt i och med intåget av den socialt uppskattade mobilteknologin så 

som smarttelefoner och surfplattor vilket gör det möjligt att lätt komma åt applikationer 

som både tränar och underlättar kommunikation. 

 

En studie gjord bland några lärare och assistenter till elever med 

kommunikationssvårigheter i en specialskola i Australien visar att de flesta eleverna 

visade intresse för surfplattan och att den ansågs som ett kraftfullt verktyg när det gäller 

kommunikation (Johnson, 2013). Även King, Thomeczek, Voreis & Scott (2014) 

skriver att surfplattan är ett extremt kostnadseffektivt kommunikationsverktyg och att 

applikationer för språk och kommunikation är de som är mest förekommande när det 

gäller utbildningsapplikationer. De föreslår att då surfplattan används till 

kommunikation skulle det vara idealiskt att eleven hade två surfplattor eftersom när 

surfplattan används till exempel till spel eller undervisning kan den inte omedelbart 

användas som kommunikationshjälpmedel. 

 
Översiktsartiklar som beskriver effekten av användningen av IT vid lärande pekar 

huvudresultaten på positiva samband [...] Detta gäller både den etnografiskt 

orienterade forskningen och designforskning. Båda dessa kvalitativt orienterade, 

forsknings-ansatser syftar till att förstå hur elever använder digitala verktyg och på 

vilka sätt ämnesinnehållet görs relevant för elever, och till att identifiera hur skolans 

styrdokument ser ut i förhållande till den aktivitet man studerar.  

(Lantz-Andersson & Säljö, 2014, s. 43). 

 

Det finns två forskningstraditioner som studerar lärande och IT. Dels kognitivt (och 

individuellt) perspektiv samt sociokulturellt (eller samarbetsorienterat) perspektiv 

(Lantz-Andersson & Säljö, 2014). Inom den kognitiva forskningen handlar analysen om 

”en individs förståelse av ett innehåll vid en given tidpunkt jämfört med individens 

förståelse vid ett senare tillfälle” (a.a, s.47). En kognitiv studie ger indikationer på vad 

elever kan, men inte några modeller för lärarna att ge mer direkt stöd för elevers 
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produktiva lärande. Internationella studier inom kognitivt perspektiv, exempelvis PISA, 

ger kunskap på en makronivå, det vill säga stora förändringar av elevers resultat över 

tid. De ger en uppfattning om vad problemet är men just inte något om problemets 

lösning. Den mesta forskningen återfinns inom det sociokulturella perspektivet där det 

sociala samspelet är grunden för att förstå vad och hur elever lär. Inom det 

sociokulturella perspektivet fokuserar analysen både på det sociala samspelet samt 

resultat och produkter som eleven skapar. Dagens teknik sätter ramar som både 

begränsar och möjliggör handlingar och social interaktion vilket gör att det inom den 

sociokulturella forskningen måste fokuseras på hur olika IT-lösningar stöttar elevernas 

utveckling inom olika kunskapsområden samt hur elevers interaktion med teknologin 

blir en del av det sociala samspelet (Lantz-Andersson & Säljö, 2014). 

 

Shannon & Weavers ”Mathematical Theory of Communication” från 1949 är benämnd 

som en av de viktigaste av kommunikationsteorierna (Fiske, 2003). Då denna 

teori/modell är grunden till den mesta forskningen inom kommunikationsteori har vi 

valt att använda den som teoretisk utgångspunkt i denna studie och en mer ingående 

beskrivning av den sker i teoriavsnittet. Shannon & Weavers kommunikationsmodell 

har kritiserats för att vara alltför teknisk vilket lett till att modellen under åren har 

vidareutvecklats. En av de första att vidareutveckla modellen var Harold Lasswell, som 

verbaliserade modellen till följande fraser: Vem? Säger vad? Genom vilken kanal? Till 

vem? Med vilken effekt. Medan Shannon & Weaver fokuserade på effektivitet och 

tekniker för att kommunicera, så menade Lasswell att varje komponent i processen är 

lika viktig för att kommunikationen ska förmedlas på rätt sätt (Fiske, 2003). George 

Gerbner har även han arbetat vidare utifrån Shannon & Weavers modell och 

presenterade 1956 sin kommunikationsmodell. 

 

Utgångspunkten för Gerbners kommunikationsmodell  var att ingen människa eller 

maskin kan uppfatta hela händelsen och att meddelandet måste behandlas i relation till 

den verklighet det handlar om (Fiske, 2003). Brodin (1993) skriver i sin rapport om att 

kommunikationsforskningen är av tvärvetenskaplig karaktär. Hon bekräftar med 

följande citat det Gerbner visar med sin kommunikationsmodell.  

 
I många modeller betonas idag samspelet mellan individer och situationsbetingelser. 

Både bakgrundsfaktorer och egenskaper hos individen har stor betydelse för hur 

talaren uttrycker sig och hur budskapet förstås påverkas av lyssnarens egenskaper 

och bakgrundsfaktorer. 

 (Hjelmquist & Strömqvist, 1983, refererad i Brodin, 1993, s. 20).  

 

En modell som betonar både samspel och behovet av redskap som hjälpmedel är Boel 

Heister-Trygg i sin BRO-modell från 1998. Utgångspunkten i BRO-modellen är 

Barnet/Brukaren med dess förmågor inom kommunikation. Vilka Redskap/hjälpmedel 

behövs för att öka barnets kommunikativa förmåga? Vilka redskap finns redan och vad 

kan tillföras? Nästa del är sedan hur dessa redskap kan implementeras i omgivningen 

och hos barnet. Sista delen i modellen handlar om O:et (Omgivningen). Hur kan barnet 

bli mer kommunikativt med/i sin omgivning både i dag och i framtiden. Vilka redskap 

ska vi införa för att barnet ska få en så bra situation som möjligt i den omgivning det 

befinner sig och kommer att befinna sig (Heister-Trygg, 2012). 

 
4.2 Delaktighetens komplexitet  

Almqvist, Eriksson & Granlund (2004) tar upp delaktighet som tillgänglighet, 

tillhörighet, medverkan samt deltagande och konstaterar att hur en person upplever 
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delaktighet beror mer på ålder än typ av funktionshinder. För att känna sig delaktig 

angav yngre barn 7 till 12 år att det är viktigt att delta i aktiviteter, 13-till 17-åringar 

lade större vikt vid medverkan på lika villkor och 18-åringar och äldre lyfte vikten av att 

vara aktiv i samhället, vara med och bestämma samt demokrati. 

 

Hart (1992) har gjort en internationell studie om ungdomars delaktighet i olika 

miljöprojekt och kom fram till att delaktighet kan delas in i två områden. Det ena 

området handlar om skenbar delaktighet och det andra området är delaktighet men 

uppdelad i olika grader av delaktighet. Han beskriver sin modell/teori utifrån en stege i 

åtta steg där de tre nedersta pinnarna på stegen är det område som handlar om skenbar 

delaktighet och handlar om manipulation, dekoration samt symbolisering. Hart (1992) 

beskriver manipulation som då ett barn till exempel bär ett politiskt budskap som 

handlar om exempelvis barnets skolgång eller fritid utan att varken känna till 

sammanhanget eller innebörden av sitt agerande i det politiska sammanhanget men 

vuxna menar att det är barnens idé. Dekoration som då ett barn till exempel bär t-shirts 

samt är med i någon uppvisning som relaterar till något budskap där barnet inte heller 

känner till sammanhang eller innebörden av sitt agerande men på detta steg låtsas inte 

de vuxna att idén kom från barnen. Symbolisering beskriver Hart (1992) som då 

vältaliga och artiga barn väljs ut att vara med i en paneldebatt men inte har någon 

erfarenhet av detta och inte heller fått någon förberedelse inför ämnet utan hamnar som 

en symbol för barnens röst. Den fjärde pinnen på stegen kommer in på den lägsta 

graden av delaktighet vilken Hart (1992) kallar för Anvisad men informerad (Assigned 

but informed) då barn får i uppdrag att utföra något till exempel hjälpa till vid en 

konferens som handlar om barn men får inte medverka. Stegens femte pinne är då 

barnet är konsulterad och informerad det vill säga att barnet är informerad om 

sammanhanget och deras synpunkter lyssnas till. Den sjätte pinnen på stegen liknar den 

femte pinnen på så vis att ett projekt startas av vuxna men skillnaden här är att barnen är 

med i beslut som påverkar projektet. De två översta pinnarna på stegen liknar också 

varandra i att det är barn som tar initiativ till något projekt och skillnaden ligger i att på 

sjunde pinnen som Hart (1992) kallar Child Initiaded and Directed (Initierat och styrt av 

barn) handlar det om att projekt initieras och styrs av barnen utan att vuxna avbryter 

eller anvisar vad som ska göras. Medan det på åttonde och översta pinnen handlar om 

Child initiated, Shared Decisions with Adults (Initierat av barn, Delat beslut med 

vuxna) då barn har initierat ett projekt eller hittat något som behöver åtgärdas och får de 

vuxna med på sin sida för att slutföra projektet eller åtgärden. 

 

De faktorer som kan påverka ett barns delaktighet är först och främst beroende på 

barnets självkänsla. Om ett barn har dålig självkänsla påverkar detta barnets möjlighet 

att komma in i grupper då de kan ha svårt att kommunicera tankar och känslor. Andra 

faktorer som påverkar delaktigheten är förmågan att ta andras perspektiv, social klass 

och kön som alla påverkar barns möjlighet att komma in i grupper. Fördelarna med att 

vara delaktig är att barn får en social kompetens vilket skapar självständighet, ett socialt 

ansvar, bygger samhället och ger barnen ett politiskt självbestämmande. Delaktighet är 

något som är svårt i skolan och han menar att om barnen ska bli delaktiga i samhället 

behöver skolan ta hjälp av och samarbeta med föräldrar och skolmyndigheter behöver 

ändra sitt synsätt på skola (Hart, 1992).  

 

Harry Shiers har tagit fram en delaktighetsmodell "Pathways participation" som handlar 

om hur barn och ungdomar ges utrymme att vara delaktiga och är tänkt att kunna 

användas som vägledning inom exempelvis skolverksamhet för att uppnå kraven i 

artikel 12 i barnkonventionen, om barns rätt att uttrycka sina egna åsikter i frågor som 
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rör barnet. Modellen består av 5 nivåer av delaktighet enligt följande; 1 barn blir 

lyssnade till, 2 barn får stöd i att uttrycka sina synpunkter, 3 barns åsikter och 

synpunkter beaktas, 4 barn involveras i beslutsfattande processer redan från början och 

5 barn delar makt och ansvar för beslutsfattande. På varje nivå finns tre olika steg som 

benämns öppningar, möjligheter och skyldigheter som påvisar till vilken grad 

verksamheten, där modellen används, låter barn och unga påverka. Ett sätt att testa sin 

verksamhet är att börja på nivå 1 och jobba sig framåt ruta för ruta och om svaret i 

någon ruta blir nej så börjar förändringsarbetet och diskussionerna där (Shier, 2001). 

 

Det som ovanstående beskrivits kring delaktighet är främst forskning som gjorts bland 

personer utan funktionsnedsättning. Grundsärskolan där inriktning träningsskola ingår 

är en skolform som inte fått någon större uppmärksamhet inom pedagogiskt orienterad 

forskning. Det går dock att skönja en del avhandlingar med anknytning till 

grundsärskolan under 2000-talet men då har fokus varit grundsärskolan som institution i 

olika tidsperspektiv (Östlund 2012). Östlund (2012) har däremot i sin avhandling haft 

fokus på vad som sker i klassrum i grundsärskolans inriktning träningsskola med fokus 

på deltagande och interaktion utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Östlunds avhandling 

visar på att elevernas möjligheter att ta initiativ till interaktion är knutet till de 

förväntningar och de krav som ställs i situationen. Att lärarna i de 

undervisningsinriktade aktiviteterna var mindre lyhörda och mottagliga för elevernas 

initiativ till interaktion än i den fria leken då eleverna hade möjlighet att styra 

interaktionen själva. Östlund konstaterar även att horisontella möten med jämnåriga är 

en brist i de verksamheter där elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar 

finns och att elever behöver ingå i en social gemenskap för att bli en aktiv deltagare i 

gemenskapen (a.a). 
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5. Teori 
De teoretiska perspektiv vi valt att använda oss av är sociokulturellt perspektiv, ett 

kommunikationsteoretiskt perspektiv med utgångspunkt i Shannon & Weavers 

matematiska kommunikationsteori samt ett delaktighetsperspektiv där vi utgår från 

Szőnyi & Söderqvist Dunkers delaktighetsmodell vilka vi beskriver i detta avsnitt. Att 

vi valt att använda oss av en teknisk och relativt gammal kommunikationsteori beror på 

att studien handlar om ett tekniskt hjälpmedel. Funktionen för hjälpmedlet är främst att 

fungera som ett stöd för att förmedla något från en punkt till en annan. 

 

5.1 Kommunikation ur ett sociokulturellt perspektiv 

De kommunikativa processerna ses som centrala i det sociokulturella perspektivet, det 

är genom dessa som vi blir delaktiga i kunskaper och färdigheter. Lärande ses som ett 

resultat av individens interaktion med andra vilket skapar mening, kunskap och 

förståelse. 

 
För Vygotskij är social kompetens ett fundament i människors utveckling. Social 

kompetens är alla former av mänskligt samspel, och samspel grundlägger 

utveckling. Han menade att absolut alla barnets förmågor – intellektuella, 

emotionella, sociala, existentiella – har sina rötter i sociala relationer.  

(Strandberg, 2006, s. 47) 

 

Vygotskij menar att språkets primära funktion är den kommunikativa funktionen och att 

en kommunikation som inte sker med hjälp av språk, tecken eller annat medel för 

kommunikation endast kan bli mycket primitivt (Vygotskij, 2010).  
 
Motivation och engagemang är två viktiga faktorer för att lärande ska komma till stånd. 

I det sociokulturella perspektivet anses dessa faktorer komma från två avgörande sidor. 

Den ena sidan är de förväntningar som finns i samhället och kulturen som påverkar 

lärandet. Ju mer de olika kulturer som eleven vistas i till exempel skola, familj och 

kamrater hänger samman desto mer motiverande och meningsfullt blir lärandet. Den 

andra sidan handlar om att skapa miljöer och situationer som stimulerar till deltagande 

(Dysthe 2003).  I klassrummet spelar  synen på eleven en stor roll vilket påverkar 

elevens situation och prestation. Om personal betraktar eleven som en person med 

förutsägbar kompetens som är svår att förändra, kommer inte situationen förändras. 

Men om personalen anser att eleven kan göra framsteg inom något område ökar 

personalens motivation och engagemang till att bidra till att förbättra elevens situation. 

Även om elevens prestation är svag ökar utvecklingsmöjligheten genom att utgå från att 

eleven kan utvecklas och ge eleven möjlighet till detta (Hundeide, 2003). 

 

Lärande sker i samspel med andra men inte bara personer utan också genom fysiska 

verktyg som till exempel surfplattan och representationsformer som till exempel språk 

och symboler. Kunskap och färdighet kommer från de insikter och handlingsmönster 

som genom tiderna byggts upp i samhället vilka vi blir delaktiga igenom interaktion 

med andra människor. Kunskap är uppdelat bland människor och alla är bra på olika 

saker vilket gör att alla är viktiga för att skapa en helhet. De människor som finns 

omkring oss i till exempel skolan spelar inte bara roll för den stimulans och uppmuntran 

som behövs för individuellt kunskapsskapande. Människorna runt omkring spelar också 

roll för hur och vad som lärs ut (Dysthe, 2003). För att förstå omvärlden och handla har 

tekniska, fysiska och semiotiska (mening- och betydelseskapande) verktyg utvecklats. 

Både verktygen och de verksamheter vi vistas i innehåller erfarenheter och insikter från 

tidigare generationer. Då vi använder verktygen och vistas i olika verksamheter 



  
 

18 

 

utnyttjas dessa erfarenheter. Det är genom kommunikation och interaktion med andra 

människor som erfarenheterna skapas och förs vidare. Kommunikationen ger tillgång 

till en kulturell mångfald som ständigt utvecklas och genom språket går det att påverka 

andra eller få dem att handla. Det är genom kommunikation som vi formar både oss 

själva och andra. Om kommunikation betraktas som en överföring av budskap mellan 

människor där till exempel läraren förmedlar budskap och eleven tar emot kan detta 

vara ett problem istället för en lösning. I kommunikationen uppstår mening och 

förståelse då det finns ett samarbete mellan den som förmedlar och den som tar emot. 

Mening kan aldrig överföras utan uppstår i interaktionen och samspelet. Om det ska bli 

ett samarbete beror lika mycket på den som talar som den som tar emot (a.a). 

 

5.2 Kommunikationsteori 

John Fiske är forskare inom kommunikationsvetenskapen och skriver ”Kommunikation 

är en av de mänskliga aktiviteter som alla känner till men få kan definiera 

tillfredställande” (Fiske, 2003 s. 11). Kommunikation pågår hela tiden och i olika 

former. 
The word communication [...] involves not only written and oral speech, but also 

music, the pictorial arts, the theatre, the ballet, and in fact all human behaviour.  

(Shannon & Weaver, 1998, s. 3).  
 

Kommunikationsteori handlar om hur information överförs mellan en avsändare och en 

mottagare samt de inblandade parternas roller, hur en överföring mellan dem kan ske 

och vilka hinder som kan uppstå. Inom kommunikationsteori presenteras två olika 

skolor, processkolan och den semiotiska skolan och de båda skolorna kompletterar 

varandra. Inom processkolan ses kommunikationen som ett överförande av meddelande 

där sändare och mottagare är viktiga begrepp. Kommunikationen grundar sig i hur 

sändare och mottagare kodar samt avkodar meddelanden. ”Kommunikationen är en 

process genom vilken en person påverkar någon annans beteende eller sinnesstämning” 

(Fiske, 2003, s. 12). Inom semiotiska skolan ses kommunikation som skapande och 

utbyte av betydelser. Kommunikationsstudier innebär att studera text och kultur. 

Semiotik, läran om tecken och betydelser, är den främsta studiemetoden. Båda skolorna 

ser kommunikation som social samverkan med hjälp av meddelanden men de tolkar 

definitionen av social samverkan olika och har även olika uppfattning om vad som utgör 

ett meddelande. Mycket av kommunikationsteorin har sitt ursprung ur Claude Shannon 

& Warren Weavers matematiska kommunikationsteori från 1949 (Fiske, 2003).  

 

Bild 7 

Bild 7. Shannon & Weavers kommunikationsmodell från 1949.18 

                                                 
18 Hämtad från https://www.slideshare.net/mobile/HannaWaite/theory-of-communication-65674686 

2016-12-21 

https://www.slideshare.net/mobile/HannaWaite/theory-of-communication-65674686
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Shannon & Weavers kommunikationsteori har sitt ursprung i Shannons arbete kring att 

på effektivaste sätt kommunicera genom telefonkablar och radiovågor. Hans forskning 

har anknytning till andra världskriget där han såg ett behov av förbättring av 

kommunikationskanalerna. Weavers roll i sammanhanget har varit att förklara, 

förtydliga och resonera kring Shannons teori vilket lett fram till ett gemensamt 

författarskap samt utformandet av ”the mathematical theory of communication” 

(Shannon & Weaver, 1998).  

 

Shannons & Weavers kommunikationsmodell behandlar olika begrepp som 

informationskälla (sändare), signal (kodare), kanal, mottagen signal (avkodare), 

destination (mottagare). Dessa begrepp ses på en linje efterföljande varandra men längs 

vägen kan förekomma ’brus’. Detta ’brus’ kan, som i Shannon & Weavers fall, 

exempelvis vara dålig telefonledning eller ljud från omgivningen som stör i 

kommunikationen. Det finns tre nivåer av problem i kommunikationen som beskrivs 

som tekniska problem, semantiska problem samt effektivitets-problem. De tekniska 

problemen handlar om hur korrekt signalen/symbolerna kan överföras. Det vill säga 

kvalitén på kablarna/överföringsmekanismen. De semantiska problemen har med hur 

precis informationen kan överföras, om symbolerna förmedlar den önskade innebörden. 

Effektivitetsproblemen handlar om hur det mottagna meddelandet tas emot och om 

meddelandet påverkar mottagaren på önskat sätt (Shannon & Weaver, 1998). 

 

Shannon & Weavers modell visar tydligt att kommunikation sker genom att en 

informationskälla/sändare skickar en signal via någon kanal till en mottagare som i sin 

tur bör kunna avkoda den signal som sänds för att mottagandet av signalen ska bli rätt. 

Ett behov som inte beskrivs i denna modell är återkopplingen vilket bör finnas med för 

att modellen ska fungera fullt ut i kommunikation människor emellan ansikte mot 

ansikte. Även om kommunikationsmodellen bara beskriver envägskommunikation sker 

återkopplingen enligt samma mönster (Fiske, 2003). 

 

Följande är en beskrivning av hur denna matematiska kommunikations teori kan 

användas för att analysera resultaten i vår studie, enligt oss. Vi förflyttar oss i tanken till 

en situation i en grundsärskola med inriktning träningsskola där kommunikation ska 

ske. Rent hypotetiskt har vi en lärare som vill ta reda på vad en elev har gjort i helgen. 

Eleven kan inte tala, kan inte teckenspråk, har ganska stora motoriska begränsningar 

men förstår talat språk. Läraren (informationskällan/sändaren) ställer frågan 

(signal/kodare), verbalt (kanal) vilket eleven hör (mottagen signal/avkodare) och förstår 

(destination/mottagare). Ett tänkvärt så kallat ’brus’ som Shannon & Weaver har i sin 

modell kan i denna kommunikationssituation vara om läraren exempelvis använder för 

svåra ord eller talar otydligt. Så långt har kommunikation åt ena hållet fungerat och 

lärarens fråga har tagits emot av eleven men då kommunikation består av ett skapande 

och utbyte av betydelser behöver nu kommunikationen fungera tillbaka. Det vill säga 

elevens möjlighet att svara. För att kommunikation nu ska ske krävs ett hjälpmedel, 

exempelvis en surfplatta. Eleven (informationskällan/sändaren) svarar på frågan 

(signal/kodare) genom en kommunikations-app i surfplattan (kanal). Läraren kan läsa av 

bilder/text eller liknande i surfplattan (mottagen signal/avkodare) och läraren 

(destination/mottagare) har fått svar på sin fråga. Ett ’brus’ i denna kommunikation kan 

uppstå om surfplattan inte fungerar önskvärt eller inte alls finns tillgänglig. Det 

viktigaste, som även Claude Shannon grundade sitt arbete på, är att kommunikationen 

ska vara så bra/effektiv som möjligt. De hjälpmedel som används ska vara de som ger 

den bästa ’brus’-reducerande effekten. Då blir kommunikationen som bäst. 
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5.3 Delaktighetsmodell 

Kristina Szőnyi och Tove Söderqvist Dunkers (2012) har tagit fram den 

delaktighetsmodell som inriktas mot elever med funktionsnedsättning. Anledningen till 

detta är att de har uppmärksammat att delaktighetsbegreppet är något skolan har svårt 

med och att de delaktighetsmodeller som finns är till för elever utan 

funktionsnedsättning. Modellen består av två områden där skolans kultur är den ena och 

delaktighetsaspekter är den andra (Szőnyi & Söderqvist Dunkers, 2012). 

 
5.3.1 Skolans kultur 

Skolan består av kulturer som undervisning, omsorg och kamrater vilket gör att 

delaktighet ser olika ut beroende på i vilken kultur barnet befinner sig. I 

undervisningskulturen ska läraren leda barnet i olika aktiviteter för att skapa ett 

framtidsperspektiv vilket kräver andra förmågor än då barnet befinner sig i 

kamratkulturen där det handlar om att leva i nuet och göra relationen lustfylld. I 

omsorgskulturen handlar det om att lärare och annan personal ska ge omsorg och skapa 

trygghet vilket kräver andra förmågor och ett annat förhållningssätt (Szőnyi & 

Söderqvist Dunkers, 2012). I skolan kan eleven befinna sig i flera av dessa kulturer 

samtidigt och pendlar ständigt mellan dem beroende på aktivitet. På rast är det 

framförallt kamratkulturen som dominerar men om något skulle hända som gör att 

eleven behöver hjälp av en kamrat befinner de sig även i omsorgskulturen och pendlar 

mellan dessa. I klassrummet är det undervisningskulturen som dominerar med 

utveckling och lärande i fokus men här finns också kamratkulturen eftersom kamraterna 

finns där och eleven pendlar mellan undervisning och samspel med kamrater. Då 

omsorgskulturen dominerar kan både undervisnings- och kamratkulturen hamna i 

bakgrunden  vilket kan hända då eleven har en resursperson med sig som stöd ( Szőnyi 

& Söderqvist Dunkers, 2015). 

 
5.3.2 Delaktighetsaspekter 

Delaktighetsmodellen tar upp både de aspekter som gör att barnet upplever delaktighet 

eller då andra kan observera delaktighet. Dessa aspekter ska göra det tydligt och möjligt 

att upptäcka möjligheter och hinder för delaktighet. 

 

Bild 8 

Bild 8. Bilden visar de 6 olika aspekter som skapar delaktighet.19 
 

 

                                                 
19 Egen tolkning från Szőnyi & Söderqvist Dunkers (2015). 
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Tillgänglighet är den aspekt av delaktighet som är mest grundläggande och viktig 

eftersom när den inte är tillgodosedd kommer inte heller de andra fem aspekterna, 

tillhörighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi bli tillgodosedda. 

Tillgänglighet delas in i fysisk, meningssammanhang och sociokommunikativt samspel  

vilka hänger ihop och påverkar varandra (Szőnyi & Söderqvist Dunkers, 2012). 

 

Fysisk tillgänglighet är lättast att observera då det handlar om att orientera sig, ta sig 

fram och hitta till platser samt kamrater både inom- och utomhus. Det handlar också om 

att göra undervisningen tillgänglig med anpassade läromedel, teknisk utrustning, 

alternativa verktyg med mera. Fysisk tillgänglighet handlar också om att det finns 

möjlighet till sociala relationer både när det gäller lärmiljön samt vid rast där 

meningsfulla rastaktiviteter som är ordnade av någon vuxen och att det finns platser 

som uppehållsrum, cafeteria eller liknande där elever kan träffas. Tillgängligt 

meningssammanhang innebär att när en aktivitet är skapad så att eleven förstår syftet 

med både det som sägs och görs samt förstår det som händer, då är sammanhanget 

tillgängligt för eleven. Slutligen handlar tillgänglighet om sociokommunikativ 

tillgänglighet vilket handlar om att förstå koder, språk och regler i både klassrummet 

och i de sociala relationerna som kan vara både tydliga och dolda. Sociokommunikativ 

tillgänglighet innebär också tillgänglighet till tekniker för alternativ och kompletterande 

kommunikation – AKK. Att alla i skolan kan kommunicera med varandra utgör grunden 

för tanke- och åsiktsutbyte (Szőnyi & Söderqvist Dunkers, 2015). 

 

Tillhörighet handlar om rättigheten att tillhöra en gemenskap så som en skola, klass 

eller grupp. I jämförelse med tillhörighet kan aspekten samhandling förtydligas då 

tillhörighet handlar om att göra samma saker i en grupp  medan samhandling handlar 

om att göra något tillsammans vilket ökar delaktighet och känslan av att vara en i 

gruppen. Då en elev tillhör en grupp och upplever samhandling är nästa aspekt 

erkännande. Erkännande är hur eleven tas emot i en grupp och betraktas som en tillgång 

eller inte. Lärare kan genom noggrann planerad uppdelning av grupper se till att alla 

elever blir erkända men här påverkar också kamratkulturen där vem som får vara med 

eller inte varierar vilket vuxna har litet inflytande över. I en miljö där elevers olikheter 

ses som en tillgång där alla kan vara med och bidra på något sätt ökar möjligheter till 

erkännande. Tillgänglighet, samhandling och erkännande är aspekter som påverkar 

aspekten engagemang som endast kan upplevas och förmedlas av eleven själv. Om en 

aktivitet inte är tillgänglig (inte förstås) och saknar samhandling samt erkännande från 

andra saknas, kommer inte eleven uppleva engagemang och håller sig utanför vilket kan 

tolkas som att eleven är helt tillfreds med detta (Szőnyi & Söderqvist Dunkers, 2015). 

  

Aspekten autonomi handlar om självbestämmande över sitt handlande och inflytande 

över när, hur samt med vem något görs. Med handlande menas att känna till vilka 

valmöjligheter som finns till förfogande och kunna avväga om det är något som ska 

väljas eller väljas bort. Vuxna kan ibland inkräkta på elevens autonomi då omsorgen om 

eleven, skolans regler, tider och krav gör att beslut fattas åt eleven. Genom att titta på 

skolans kulturer och de olika aspekterna på delaktighet var för sig kan möjligheter och 

hinder för delaktighet bli synliga (Szőnyi & Söderqvist Dunkers, 2015).  
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6.  Metod 
Utifrån syfte och frågeställningar har en metod valts som både kan belysa personalens 

upplevelser samt användningen av surfplatta i verksamheterna. Vår studie är av 

kvalitativ art då vi vill förstå beteenden och aktiviteter. Datainsamlingen är dock av 

kvantitativ art då vi använt oss av webbenkät riktad till arbetslag i grundsärskolans 

inriktning träningsskola. I detta avsnitt beskriver vi tillvägagångssätt, urval, bearbetning 

och analys av svar. Dessutom beskrivs etiskt ställningstagande samt metod kritik. 

 

6.1 Tillvägagångssätt 

För att samla in data skulle intervju fungerat men för att komma åt en större mängd data 

ansåg vi enkät vara bättre då flera respondenter kunde kontaktas samtidigt. Bryman 

(2011) menar att i en strukturerad intervju med slutna frågor där respondenten har 

alternativ att välja på blir bearbetningen av data enklare än när det är en intervju med 

öppna frågor där intervjuaren kan misstolka respondentens svar. Med en enkät finns det 

olika fördelar som Bryman (2011) tar upp som till exempel att den är snabbare att 

komma i kontakt med flera respondenter och respondenterna kan själva avgöra när 

frågorna ska besvaras men det finns också nackdelar med enkät då de kan komma 

tillbaka utan att alla frågor är besvarade och till skillnad från intervjuer är bortfall större. 

Dessutom kan utformningen av enkäten ställa till problem då det kan vara otydliga 

formuleringar av frågor vilket kan lösas genom att testa enkäten innan den skickas ut 

(Eriksson & Hultman, 2014). Undersökningen genomfördes trots dessa risker med enkät 

då det gav möjlighet att komma i kontakt med ett större antal respondenter.  

 
6.1.1 Utarbetande av enkät 

Vid utformningen av webbenkäten användes webbverktyget Google formulär som 

fungerar som en mall för att skapa en enhetlig layout genom hela enkäten vilket är 

viktigt för att göra enkäten som Bryman (2011) skriver tilltalande och lätt att besvara 

samt inte skapar förvirring genom olika typsnitt, storlek och stil används på texten. Vid 

utformning av frågor kan de utformas som fasta och slutna eller öppna frågor. Fördelen 

med fasta och slutna frågor är att de är lättare att koda och analysera medan de öppna 

frågorna är svårare att bearbeta, är tidskrävande och riskerar att inte besvaras då 

respondenten eventuellt inte har varken tid eller intresse att svara på frågan 

(Dahmström, 2011). Vi har därför valt att använda fasta och slutna frågor men har vid 

vissa frågor använt ett öppet svarsalternativ för att ge respondenten möjlighet att lämna 

ett eget svar. Dahmström (2011) skriver att det inte alltid är lätt att förutse alla 

svarsalternativ och vid frågan om vilka appar som används (se bilaga 2) skulle listan på 

appar bli så lång att den skulle vara svår att svara på. Därför valde vi ut två eller tre 

appar för vardera användningsområden, det vill säga appar som kan användas som 

kontakt-/dagbok, talapparat, bokstavs- och ordträning samt ett öppet svarsalternativ ifall 

respondenterna använde någon app som inte fanns med bland svaren. Vi har också i 

utformningen av frågor försökt undvika ledande frågor, vilket enligt Dahmström (2011) 

kan påverka respondenten att svara på ett visst sätt. Antal surfplattor per elev, 

personalens kompetens och engagemang är faktorer som Skolverket (2016a) skriver 

påverkar IT-användning vilket vi använt som grund till våra enkätfrågor. Övriga frågor 

om kommunikation och delaktighet har vi konstruerat utifrån definitionen av begrepp 

som finns att läsa om i bakgrunden. Frågorna delades in i tre avsnitt där första avsnittet 

handlade om hur pesonalen upplever surfplattan i verksamheten. Frågorna handlade om 

utbildning i att använda surfplattan, vilka ämnesområden som surfplattan skulle passa 

bäst samt till hur stor del personalen anser att eleverna kan bli delaktiga, påverka och 

kommunicera med sin omgivning. I avsnitt två ställs frågor om hur surfplattan används i 
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verksamheten när det gäller kommunikation och delaktighet samt hur många elever och 

surfplattor som finns i verkasamheten. Dessutom ställdes frågan om surfplattan används 

som kommunikationsverktyg vilket var avgörande för att om de skulle svara på frågor i 

det tredje avsnittet som handlade om hur surfplattan används som just 

kommunikationsverktyg. De som svarade nej på frågan om den används behövde inte 

besvara frågor om hur den anvands som kommunikationsverktyg. 

 

Innan enkäten skickades ut gjorde vi en provenkät vilken sändes till 4 personer som 

svarade på enkäten och gav sedan respons på både utformning av frågor och svar samt 

utformningen av missivbrevet. Efter responsen av provenkäten ändrades enkäten något 

där frågor både togs bort och lades till samt ändrades. Några neutrala svarsalternativ 

lades till på några frågor vilket Dahmström (2011) menar minskar risken för bortfall då 

respondenterna kan vara osäkra på någon fråga eller inte ha någon åsikt. 

 
6.1.2 Urval 

Vår studie skiljer sig från Skolverkets (2016a) rapport då den enbart riktar sig mot 

grundsärskolans inriktning träningsskola och inte hela grundsärskolan. Vi tillfrågar de 

undervisande pedagogerna i verksamheterna istället för rektorerna. Då eleverna inom 

grundsärskolans inriktning träningsskola ligger på en låg utvecklingsnivå har vi i vår 

studie vänt oss till skolans pedagogiska arbetslag som finns kring eleverna dagligen. Det 

blir deras upplevelser/uppfattningar som får spegla hur surfplattan används i 

verksamheterna till skillnad från Skolverkets rapport som speglar rektorernas. 

 

 

Enligt Skolverkets hemsidas snabbfakta fanns det, hösten 2015, 626 skolenheter i 

grundsärskolan varav 38 är fristående. Genom sökning efter grundsärskolor på Internet 

på olika orter och städer valde vi slumpmässigt ut 35 skolor, från södra till norra delarna 

av Sverige med en blandning av både små och stora städer. Då vi hade för avsikt att 

vända oss till arbetslag försökte vi att hitta kontaktuppgifter till dessa men då inte alla 

arbetslag hade några kontaktuppgifter valde vi att vända oss till rektorer med önskemål 

om att vidarebefordra vår enkät och vårt missivbrev till de arbetslag som arbetade i 

grundsärskolans inriktning träningsskola på den berörda skolan. Hur många arbetslag 

det fanns på respektive skola finns inte heller information om på många skolor och 

därför vet vi inte hur många arbetslag som kan tänkas vara berörda. 

 

Urvalet till vår provenkät var 4 för oss tillgängliga personer som även de arbetar inom 

grundsärskolans inriktning träningsskola, vilket Bryman (2011) kallar för 

bekvämlighetsurval då forskare använder sig av personer som finns tillgängliga i 

närheten 

 
6.1.3 Genomförande 

Enkäten sändes tillsammans med ett missivbrev till rektorer för de utvalda skolorna där 

vi bad om hjälp med att vidarebefordra e-postmeddelandet till de arbetslag som arbetar 

inom grundsärskolans inriktning träningsskola. Efter knappt en vecka skickade vi en 

påminnelse för vidarebefordran till samtliga rektorer då enkäten var anonym och vi inte 

visste vem som redan svarat vilket vi också informerade om i e-postmeddelandet. Vid 

ett par tillfällen hade skolorna förändrats och grundsärskolan med inriktning 

träningsskola hade förflyttats till en annan skola, vid dessa tillfällen var kontaktade 

rektorer mycket hjälpsamma och meddelade oss detta samt namnet på den rektor eller 

skola vi i stället skulle kontakta. 
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6.2 Bearbetning och analys 

Då enkäten utformades i Google formulär skickades även svaren dit och svaren 

bearbetades automatiskt till en sammanfattning men det gick också att se de enskilda 

svaren. Till de flervalsfrågor som fanns valde vi att titta på både sammanfattningen av 

samtliga svar samt i detalj på de enskilda svaren. 

 
6.2.1 Reliabilitet, replikation och validitet 

Inom kvalitativ forskning är reliabilitet, replikation och validitet betydelsefulla begrepp 

vilka handlar om hur tillförlitligt resultatet är, om studien går att upprepa och hur 

relevant slutsatserna är till det som studien har i syfte att undersöka. Den viktigaste av 

dessa tre är enligt Bryman (2011) validitet där ett sätt att se på validiteten är 

mätningsvaliditet också kallad begreppsvaliditet, som just handlar om hur väl en studie 

överensstämmer med det som är för avsikt att undersöka. I denna studie var avsikten att 

mäta hur surfplattan upplevs och används som ett verktyg för kommunikation och 

delaktighet vilket också har gjorts och studien kan då betraktas som valid. För att 

studien ska betraktas som valid påpekar Bryman (2011) att det beror på om resultatet 

kan betraktas som reliabelt vilket den är om resultatet blir det samma om studien 

genomfördes igen med samma respondenter. Om denna studies resultat kan betraktas 

som reliabelt ska resultatet bli ungefär det samma om den görs om igen med samma 

respondenter vilket liknar replikation då en undersökning ska kunna upprepas av någon 

annan. Bryman (2011) skriver att en förutsättning för att en studie ska vara replikerbar 

är att forskaren beskriver sitt tillvägagångssätt, vilket vi gjort. 

 
6.2.2 Tolkningsperspektiv 

Om resultatet skall betraktas ur ett positivistiskt eller hermeneutiskt synsätt är också en 

fråga. Thurén (2007) beskriver positivism som en strävan efter en sann och säker 

kunskap medan hermeneutik står för ett tolkande och igenkännande synsätt. Studien 

kommer inte att kunna anses vara en helt sann och säker kunskap och är därför att 

betraktas som hermeneutisk där tolkningar av resultatet görs. 

 

6.3 Etiskt ställningstagande 

I denna studie har vi följt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning vilka innehåller fyra huvudkrav som är 

krav på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjade. 

 

Informationskravet vilket innebär att den eller de som utför studien ska informera om 

vilken uppgift deltagarna har i studien och att det är frivilligt att delta. Dessutom ska 

uppgifter om vem som utför studien och från vilken institution som har anknytning till 

studien (Vetenskapsrådet 2002). Detta har uppfyllts genom det missivbrev (Se bilaga 1) 

som skickats med e-post till rektorerna samt ytterligare information i enkäten (Se bilaga 

2) där information om studien, forskningsetiska principer och om oss samt institution 

framgår.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska ge sitt samtycke för att delta men om det 

gäller en postenkät behövs inte samtycke i förhand utan då enkäten returneras kan detta 

anses som samtycke (Vetenskapsrådet 2002). I denna studie har webbenkäter använts 

vilket är en sorts postenkät men baserad på Internet (Bryman, 2011) vilket gör att då 

deltagarna skickar in sitt svar kan detta anses som samtycke till att medverka i studien. 
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Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om personer ska skyddas och förvaras på 

ett säkert sätt där ingen obehörig kan ta del av dessa (Vetenskapsrådet 2002). I denna 

studie har inga personuppgifter samlats in och enkäten besvaras anonymt vilket gör att 

inte ens vi själva kan tala om vilket arbetslag som har svarat. Den korrespondens som 

har gått ut och e-postadresser till rektorerna har raderats efter att påminnelse har gått ut. 

 

Nyttjandekravet som enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär att insamlade data från 

personer inte får användas i annat syfte än i forskningsändamål. Det är vår avsikt att inte 

använda den insamlade datan i annat syfte än till vår studie och då studien är avslutad 

kommer enkätsvaren och sammanställningen av dessa att raderas. 

 

6.4 Metodkritik 

Både Bryman (2011) och Dahmström (2011) menar att nackdelen med webbenkät är att 

bortfallet blir större än vid en intervju. Vid enkätundersökning finns alltid en stor risk 

för bortfall vilket vi varit medvetna om i denna studie. En risk för bortfall var att vi inte 

sände enkäten direkt till de arbetslag som vi önskade som respondenter. Det hade varit 

mindre risk för bortfall om vi skaffat mailadresser direkt till arbetslagen men den 

informationen fanns inte tillgänglig på alla skolors hemsidor därför valde vi att sända 

till rektorer som fick vidarebefordra enkäten. Just i detta fallet fick vi trots denna risk in 

många svar relaterat till antalet rektorer men då vi inte vet hur många arbetslag som 

funnits tillgängliga i denna studie kan vi inte uttala oss om bortfallet.  

 

En svårighet var att utarbeta frågor som gav svar på alla aspekter av delaktighet för 

eleven då studien var riktad till personalen och som Dahmström (2011) påpekar inte ska 

innehålla alltför många frågor. En annan svårighet med enkät är om flervalsfrågor 

formulerats då redovisningen av dessa resultat blir svårhanterliga och tidskrävande för 

att redovisa på ett fullgott sätt.  
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7. Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet av de 32 svar vi fått in från olika arbetslag. Frågorna i 

vår enkätstudie var uppdelad i två områden där den första delen av enkäten behandlade 

upplevelsen av surfplattan i verksamheterna och den andra delen handlade om på vilket 

sätt surfplattan används i verksamheterna. Frågorna var utformade med fasta 

svarsalternativ där vissa frågor kunde besvaras med fler alternativ. Detta gör att 

summan av svarsalternativen i vissa fall överstigit antalet arbetslag. Det som avdelade 

dessa två områden i enkäten var två frågor kring elevantalet i verksamheterna samt 

antalet surfplattor i verksamheterna. Av de 32 arbetslagen var det 8 som hade färre 

surfplattor än antalet elever i sin verksamhet, 18 arbetslag hade lika många surfplattor 

som elever och 6 hade fler surfplattor än elever. 

 

 

7.1 Hur personal upplever surfplattan i grundsärskola, inriktning 
träningsskola 

Alla arbetslag ser surfplattan som ett hjälpmedel i undervisningen, 21 ansåg den som 

bra och 11 att den till viss del var användbar. Av de 32 arbetslagen uppgav 19 att de fått 

viss utbildning i hur de kan använda surfplattan men att de behöver mer utbildning 

fortlöpande medan 11 arbetslag uttryckte att de lär sig genom att använda den. Bara ett 

arbetslag uppgav att de fått utbildning och ett uppgav att några/någon av personalen fått 

utbildning och lär de andra.  

 
 

 

 

I tabell 1 visas sammanställning av inom vilket ämnesområde arbetslagen ansåg att surfplattan var mest 

användbar. 

 

I frågan kring vilket ämnesområde surfplattan var mest användbar svarade övervägande 

delen av arbetslagen ämnesområdet kommunikation, men som god tvåa var 

ämnesområdet verklighetsuppfattning. Mer i detalj kan noteras att 5 arbetslag svarade 

alla ämnesområden, endast 4 arbetslag inte hade med ämnesområdet kommunikation 

varav 1 arbetslag ansåg surfplattan användbar endast inom estetisk verksamhet samt 1 

arbetslag inte ansåg att den kunde användas inom något av ämnesområdena. Resterande 

arbetslag uppgav kommunikation samt ett eller flera av de andra ämnesområdena.  
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Möjligheten att använda surfplattan så att elever ska kunna delta/medverka på lika 

villkor i olika aktiviteter svarade 1 arbetslag att detta inte alls är möjligt, 19 arbetslag 

ansåg detta möjligt till viss del och 12 arbetslag ansåg att detta var möjligt till stor del. 

 

Om surfplattan kan användas för att eleverna ska kunna vara med och påverka sin 

situation ansåg 3 arbetslag att den inte alls kan det medan 16 arbetslag svarade till viss 

del, 11 till stor del och 2 arbetslag ansåg att den kan användas till detta ändamål helt och 

hållet. 

 

Tabell 2 visar till hur stor del arbetslagen anser att surfplattan kan användas för att eleverna ska kunna 

kommunicera med sin omgivning. 

 

I frågan om surfplattan kan användas för att elever ska kunna kommunicera med sin 

omgivning ansåg 1 arbetslag att den inte alls kan användas till detta medan 18 ansåg att 

den kan användas till viss del, 12 till stor del och 1 arbetslag ansåg att den kan användas 

helt och hållet för att eleven ska kunna kommunicera med sin omgivning. 

 

 

7.2 Hur används surfplattan i grundsärskolan, inriktning träningsskola 

När det gäller tillgänglighet för elever till surfplatta i verksamheten svarar 18 arbetslag 

att personal ansvarar för att eleverna får surfplattan vid behov. 7 arbetslag  svarar att 

eleverna kan be om surfplattan vid behov och 4 arbetslag uppger att eleven har med sig 

surfplattan hela tiden. Övriga svar är att eleven både kan be om och att personal 

ansvarar för att eleven får surfplattan, att personal ansvarar för att eleverna får 

surfplattan både vid behov samt vid rast och slutligen att personal erbjuder eleverna 

surfplattan vid olika situationer då eleverna inte själva kan be om den. 

 

Surfplattan används på olika sätt i verksamheterna och det den mest används till är som 

undervisningsverktyg vilket 25 av de 32 arbetslagen svarat. Även att använda 

surfplattan som foto- och videoverktyg dominerar svaren där 24 av 32 arbetslag 

använder surfplattan till detta. Som dokumentationsverktyg är det 21 av 32 arbetslag 

som använder surfplattan till och 22 använder surfplattan som tidsfördriv åt eleverna. 

Att använda surfplattan som kommunikationsverktyg är det 19 av arbetslagen som 

uppger att de gör. 8 arbetslag använder surfplattan till alla dessa områden medan 1 

arbetslag uppger att surfplattan endast används som undervisningsverktyg samt 1 

arbetslag endast som tidsfördriv. 
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I tabell 3 visas sammanställning av hur arbetslagen angett att en stund/lektion med surfplattan vanligtvis 

ser ut. 

 

Då surfplattan används uppger 30 av 32 arbetslag att eleven använder surfplattan 

tillsammans med personal och 24 uppger att eleven sitter ensam med surfplattan. Det 

mest förekommande är kombinationen att eleven sitter själv med surfplattan och att den 

används tillsammans med personal. Av de 32 arbetslagen uppger 6 att eleverna 

använder surfplattan i par och 6 att surfplattan används i grupp med elever och personal 

tillsammans. Det förekommer också i 3 av arbetslagen att det är elever i grupp utan 

personal som använder surfplattan. 

 

 

I tabell 4 visas sammanställning av svaren kring Om surfplattan används för att eleverna ska kunna 

kommunicera med sin omgivning. 

 

Av de 32 arbetslag som har svarat på enkäten svarar 15 att de inte använder surfplattan 

för att eleverna ska kunna kommunicera med sin omgivning. 11 arbetslag använder 

surfplattan till enstaka elever för att eleverna ska kunna kommunicera med sin 

omgivning medan 5 använder den till de flesta och 1 använder den till alla elever. Ett 

arbetslag uppger att de i dagsläget inte använder surfplattan för att eleverna ska kunna 

kommunicera med sin omgivning men att detta är något de kommer att börja med i 

framtiden. Därför är det bara 17 arbetslag som har besvarat frågor om hur surfplattan 
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används som kommunikationsverktyg då resterande 15 arbetslag inte använder 

surfplattan för att eleverna ska kunna kommunicera med sin omgivning. 

 

Hur surfplattan används som kommunikationsverktyg besvarar de 17 olika arbetslagen 

på följande sätt. Surfplattan används främst för att öva bokstäver och ord vilket 11 

arbetslag har svarat och 9 arbetslag har svarat att de använder surfplattan för kontakt 

mellan hem, skola och/eller annan verksamhet samt som dagbok. 7 arbetslag uppger att 

de använder surfplattan som talapparat och av dessa svar är det 3 arbetslag som 

använder surfplattan på samtliga områden. Övriga användningsområden är att använda 

surfplattan som ett verktyg för att hjälpa elever i valsituationer, lära känna ljud, 

dokumentation och för reflektion. Ett arbetslag använder surfplattan för att eleven ska 

kunna arbeta med individuella special appar och ett annat arbetslag använder surfplattan 

för att använda olika program. 

 

I tabell 5 visas vilka situationer arbetslagen angivit att surfplattan används för kommunikation. 
 

Vid vilka situationer som surfplattan används för att kommunicera svarar övervägande 

delen det vill säga 13 av de 17 arbetslagen att den används under arbetspass och 4 

arbetslag uppger att surfplattan används hela tiden. 6 arbetslag uppger att surfplattan 

används vid rast och 3 uppger att de använder surfplattan vid samling och 3 arbetslag 

uppger att de använder surfplattan vid aktiviteter utanför skolan. Ett arbetslag uppger att 

de använder surfplattan vid matsituationen men använder surfplattan även vid 

arbetspass, rast, samling och vid aktiviteter utanför skolan. Övriga användningsområden 

är att kommunicera med hemmen samt att ge eleverna stöd för att kunna berätta om sin 

skoldag hemma och ett arbetslag använder surfplattan olika mycket för olika elever men 

strävar efter att använda surfplattan för att öka kommunikationen och intresset för 

surfplattan genom att göra kommunikationsappar meningsfulla och användbara för 

eleverna vilket är en utmaning för personalen. 

 

När det gäller vilka appar som arbetslagen använder för kommunikation svarar 12 av de 

17 arbetslagen att de använder WidgitGo och 2 arbetslag använder Prata. Ett arbetslag 

använder GoTalkNow och en annan app som används som talapparat är GridPlayer. 

Appar som används som dokumentation, kontakt med hem, skola och övrig verksamhet, 

dokumentation samt reflektion dokumentation uppger 2 att de använder Fotokalendern 

och ett arbetslag NikiDiary. Andra appar som används för dessa ändamål är 

StoryCreator, Ritprata, TalkingCard samt ASL skrivbok. För att träna bokstäver, ord, 
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begrepp och ljud använder 3 arbetslag Happis Ord och andra appar på samma område är 

TAKK, Bornholmsappen, Qnoddarna och olika memoryspel. 

 

Tabell 6  visar hur surfplattans tillgänglighet ser ut för de elever som använder den för kommunikation. 
 

På frågan om hur tillgänglig surfplattan är för de elever som använder den för 

kommunikation svarar 6 arbetslag att surfplattan alltid finns med eleven. 4 uppger att 

eleven kan be om surfplattan vid behov och i 6 arbetslag är det personalen som ansvarar 

att eleven får surfplattan vid behov. 1 arbetslag uppger att eleven kan be om surfplattan 

och att personal ansvarar för att eleven får surfplattan vid behov. Ett arbetslag har 

förtydligat att personal ansvarar för att eleven får surfplattan vid behov då elever i 

många fall inte själva klarar att ta med sig surfplattan men att den alltid finns tillgänglig.  
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8. Analys 
Vår studie visar på en positiv inställning till surfplattan vilket är en god grund att bygga 

på om surfplattan ska bli ett fungerande hjälpmedel fullt ut. Både för en effektivare 

kommunikation som Shannon & Weaver (1998) förespråkar, för kommunikation ur ett 

sociokulturellt perspektiv samt ett stöd för god delaktighet enligt Szőnyi & Söderqvist 

Dunkers (2015) delaktighetsmodell. Detta avsnitt redovisar en analys av resultatet 

utifrån valda teorier. 

  

8.1 Kommunikation 

Kunskap om hur surfplattan kan användas i undervisningen finns till viss del och 

personalen i arbetslagen har fått viss utbildning men behöver mer fortlöpande. Kanske 

saknas den kunskap kring surfplattans möjligheter att vara en ’brus’-reducerare enligt 

Shannon & Weavers modell. Övervägande del av arbetslagen såg dock att det fanns 

möjligheter med att använda surfplattan inom ämnesområdet kommunikation så en viss 

kunskap om denna effekt finns. 

 

Studien visar på att surfplattan bara till viss del kan användas för att kommunicera med. 

Orsaker till detta kan vara flera, exempelvis att det finns brister i kunskapen kring 

surfplattans möjligheter att ha en ’brus’-reducerande effekt, eller att det helt enkelt är 

andra kommunikationshjälpmedel som har en större ’brus’-reducerande effekt. Det 

viktigaste är dock att eleven kan kommunicera med sin omgivning. Om 

kommunikationen ska ske med surfplattan som hjälpmedel och ’brus’-reducerare krävs 

att surfplattan finns tillgänglig för eleven. Enligt denna studie är det bara ett fåtal elever 

som alltid har surfplattan tillgänglig. I de allra flesta fallen är det personalen som 

ansvarar för hur elevens tillgång till surfplattan ser ut. Detta påverkar såklart 

möjligheten att använda surfplattan som en ’brus’-reducerare. Om inte surfplattan finns 

tillgänglig när eleven vill kommunicera något så uppstår störningar i kommunikationen. 

En fördel för de elever som ej har förmågan att självständigt hantera surfplattan är att 

personalen kring eleven kan bidra med denna tillgänglighet. Detta kan tyda på att 

personalen har en syn på eleven att hen har möjlighet att utvecklas och ger möjlighet till 

detta. 

Den app som främst används är Widgit Go vilken är en kommunikationsapp. Denna app 

innehar hela tre olika sätt att fungera som ’brus’-reducerare i kommunikationen då 

kommunikation kan ske både skriftligt, genom bilder samt via talsyntes samtidigt. 

Genom att använda surfplattan som kommunikationsverktyg blir den en ”brus”-

reducerare då den förstärker kommunikationen med både bild och ordbild samt att 

talsyntesen läser upp ordet. När kommunikationen förstärks med olika representationer 

ökar elevens möjlighet till interaktion med andra människor. Det är inte enbart genom 

interaktionen med andra människor utan också i interaktionen med olika verktyg som 

lärande sker. Till hur stor del verktygen används beror på personer som finns kring 

eleven som avgör vad och hur användandet av surfplattan lärs ut. Det är också dessa 

personer kring eleven som ger den stimulans och det engagemang som behövs för 

skapande av individuell kunskap (Dysthe, 2003).  

 

Surfplattan används främst tillsammans med personal och då framförallt som ett 

undervisningsverktyg. Om den vid dessa tillfällen har någon ’brus’-reducerande effekt 

går inte att avgöra då vi inte frågat om på vilket sätt den används tillsammans med 

personalen. Något som denna studie däremot påvisar är att den används i en ganska stor 

utsträckning som ett dokumentationsverktyg. Det som dokumenteras används sedan för 

att eleven med hjälp av surfplattan kan förmedla vad som sker i skolan till hemmet och 
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tvärtom. I detta fall har surfplattan en stor ’brus’-reducerande effekt då den kan 

användas som en kanal för kommunikation där eleven får stöd att kommunicera 

information mellan skolan och hemmet. En god kommunikation mellan skolan och 

hemmet gynnar elevens motivation och engagemang som är två avgörande faktorer för 

att lärande ska ske. Ju mer de olika kulturer som familj, skola och kamrater, där eleven 

ingår, hänger samman desto mer motiverande och meningsfullt blir lärandet. 

 

 

8.2 Delaktighet 

För att bli delaktig är en förutsättning tillgänglighet till miljön,  sammanhanget i 

aktiviteter och sociokommunikativt samspel. När inte tillgängligheten finns kommer 

inte heller de andra aspekterna kunna nås. Den fysiska tillgängligheten innebär att göra 

undervisning möjlig genom teknisk utrustning och alternativa verktyg (Szőnyi & 

Söderqvist Dunkers 2015). Enligt studien finns det gott om surfplattor i verksamheterna 

vilket visar på en god tillgänglighet. Då tillgänglighet, enligt Szönyi & Söderqvist-

Dunkers (2015) är grunden för delaktighet borde elevernas delaktighet vara stor i de 

verksamheter studien omfattar.  

 

Det behövs dock en något större insats för att skapa delaktighet fullt ut som exempelvis 

kunskap kring användandet av surfplattan. Då det enligt studien främst är personalen 

som ansvarar för att eleverna får surfplattan vid behov krävs en mycket god kunskap om 

elevens behov samt en ständig närvaro vid elevens sida för att avgöra när behovet finns. 

Ett problem utifrån delaktighetsaspekten är att omsorgskulturen då dominerar vilket 

Szönyi & Söderqvist-Dunker (2015) hävdar utgör en stor risk att både undervisnings- 

och kamrat-kulturen kan hamna i bakgrunden. En fördel är om de elever som behöver 

surfplattan för att kommunicera alltid kan ha den tillgänglig. I grundsärskolans 

inriktning träningsskola som denna studie omfattar finns det elever som av olika orsaker 

inte kan ansvara för surfplattan själv utan behöver stöd av personal för detta. Att studien 

visar på att bara hälften av verksamheterna använder surfplattan för att eleverna ska 

kunna kommunicera med sin omgivning är kanske inte så svårt att förstå då det finns 

flera alternativa sätt att få stöd för att kommunicera än genom surfplattan. Det viktiga är 

ändå att studien visar på att surfplattan kan vara ett bra hjälpmedel inom just 

kommunikation. Genom användning av surfplattan som ett kommunikationsverktyg ges 

elever möjlighet att förstå språket vilket skapar delaktighet då meningssammanhanget i 

aktiviteter blir tillgängligt. Att använda surfplattan som ett kommunikationsverktyg 

skapar tillgänglighet till sociokommunikativt samspel där eleven kan förstå koder, språk 

och regler vilket ökar delaktigheten. En svårighet i studien är att få kunskap kring 

elevernas engagemang då detta, enligt Szőnyi & Söderqvist Dunkers (2015), endast kan 

förmedlas av eleverna själva och denna studie är genomförd utifrån personalens 

perspektiv. 

 

Genom att kunna uttrycka sina tankar och åsikter påpekar Szőnyi & Söderqvist Dunkers 

(2015) att autonomi skapas vilket innebär självbestämmande över sina egna handlingar 

och sin situation. Studien ger en tudelad bild av hur surfplattan kan ge elever möjlighet 

att påverka sin situation. Anledning till denna tudelade uppfattning kan vara en brist på 

kunskap hos personalen kring kommunikationens möjligheter. Kanske skulle surfplattan 

uppfattas som ett viktigare hjälpmedel om kunskapen kring kommunikation var större. 

Den tudelade uppfattningen kan även bero på att andra hjälpmedel skapar denna 

autonomi för eleverna på ett mer tillfredställande sätt.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att en förutsättning för att använda surfplattan som ett 

hjälpmedel är att den finns tillgänglig för elev och personal i den dagliga 

skolverksamheten. Ur ett kommunikationsperspektiv innebär tillgången av teknisk 

utrustning att elever har möjlighet att uttrycka önskningar och känslor samt även förstå 

vad omgivningen förmedlar. Ur ett delaktighetsperspektiv innebär detta att elever har 

tillgång till sociokommunikativt samspel samt autonomi vilket handlar om rätten att 

bestämma över sin situation och sitt handlande. Delaktighetsaspekten engagemang kan 

enligt Szőnyi & Söderqvist Dunkers (2015) endast upplevas samt förmedlas av elever 

själva och i denna studie är det personal i arbetslagen som har tillfrågats, därför finns 

inget svar på om eleverna känner delaktighet genom engagemang. Inte heller finns det 

svar på hur eleverna tas emot i gruppen vilket är delaktighetsaspekten erkännande men 

som Szőnyi & Söderqvist Dunkers (2015) skriver ökar möjlighet till erkännande i 

miljöer där elevers olikheter ses som en tillgång där alla kan vara med och bidra på 

något sätt.   
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9. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras konsekvenser av vald metod och teori samt resultatet utifrån 

studiens frågeställningar. 

 

9.1 Metod- och teoridiskussion 

Om vi valt en helt kvalitativ studie med intervju eller observation hade vi kanske fått 

syn på fler nyanser i kommunikation och delaktighet men antalet intervjuer och 

observationer hade blivit färre än det antal enkäten gav. Urvalet hade inte kunnat ge 

samma spridning över landet. 

 

Då vi inte vet antalet arbetslag på varje skola kan vi inte uttala oss om bortfallet och för 

slutresultatet har det egentligen ingen betydelse då vårt syfte var att få arbetslagens 

uppfattning av surfplattan i verksamheten. Även om flera arbetslag på samma skola 

svarat kan det ändå ge helt skilda resultat då det är elevsammansättningen som styr 

mycket av hur arbetssituationen i arbetslaget ser ut. 

 

Vi har inte hittat någon förteckning över antalet grundsärskolor med inriktning 

träningsskola som finns i Sverige vilket gör det svårt att ha en uppfattning om hur stor 

vår studie är. De förteckningar som finns är över antalet grundsärskolor, som är 626 

stycken enligt skolverkets snabbfakta20. Ur dessa förteckningar kan det inte utläsas vilka 

enheter som innehar inriktning träningsskola som vi riktade oss till.  

 

Enkätsvaren kom in på drygt en vecka vilket vi tolkar som att ämnet för studien var 

något som engagerade och att använda enkät som insamlingsinstrument var ett bra val 

för detta ämne. En fördel, tror vi, var att enkäten kunde besvaras arbetslagsvis i stället 

för enskilt då respondenterna kunde få stöd av varandra i genomförandet. 

 

Vi diskuterade om vi skulle använda oss av en gemensam sociokulturell teori för 

analysen eller om vi skulle dela upp och använda oss av två olika teorier utifrån 

inriktningarna kommunikation samt delaktighet. Vi valde slutligen att använda oss av 

en kommunikationsteori och en delaktighetsteori/modell. Med hjälp av dessa teorier har 

vi kunnat dra generaliserbara slutsatser utifrån resultatet vilket Bryman (2011) kallar för 

ett induktivt angreppssätt. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Då det enligt FN:s konvention är en rättighet att kunna uttrycka sig och att AKK finns 

för de som har kommunikationssvårigheter menar Light & McNaughton (2012) att 

AKK har utvecklats avsevärt i och med surfplattans intåg. Intressant är då att mer än 

hälften av arbetslagen inte använder surfplattan för att eleverna ska kunna kommunicera 

med sin omgivning. Vad detta beror på vet vi inte men förhoppningsvis är det så att 

eleverna har andra sätt de kommunicerar bättre på. Om inte så är fallet bör vi nog 

fundera mer över det Lantz-Andersson & Säljö (2014) skriver om, att dagens teknik 

sätter ramar som både begränsar och möjliggör handlingar och social interaktion. Då 

surfplattan är socialt accepterad (Light & McNaughton, 2012) och elever visar intresse 

för är den (Johnssons, 2013) är det förvånansvärt att den inte används i större 

utsträckning.   

                                                 
20Information hämtat från  http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-

tabeller/snabbfakta-1.120821 170104 

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/snabbfakta-1.120821
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/snabbfakta-1.120821
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Även tillgängligheten kan vara orsak till att surfplattan inte används i den utsträckning 

som den skulle kunna. Att surfplattan inte används som kommunikationsverktyg kan 

exempelvis bero på att när eleven jobbar med annat på surfplattan kan den inte användas 

till kommunikation. King, Thomeczek, Voreis & Scott (2014) föreslår att då surfplattan 

används till kommunikation skulle det vara idealiskt att eleven hade två surfplattor 

eftersom när surfplattan används exempelvis till spel eller undervisning kan den inte 

omedelbart användas som kommunikationshjälpmedel. 

  

Arbetslagen var oavsett antal surfplattor i verksamheterna överens om att de såg 

surfplattan som ett hjälpmedel i undervisningen och då främst inom ämnesområdet 

kommunikation vilket stämmer med det Skolverket (2016a) även kom fram till i sin 

rapport. Nästan alla respondenterna uppgav att de såg möjligheter för eleverna att kunna 

delta och/eller medverka på lika villkor i olika aktiviteter genom användande av 

surfplattan och att de även på detta sätt kan ges möjlighet att vara med och påverka sin 

situation. 

 

Resultatet visar att alla respondenter använder surfplatta i olika situationer och för olika 

ändamål i verksamheterna. Både Gärdenfors (2013) och Steinberg (2013) anser att de 

digitala verktygen borde kunna användas i undervisningen för att höja resultat samt öka 

elevers motivation. Övervägande delen av respondenterna använder surfplattan som 

undervisningsverktyg vilket visar att förutsättningarna för att höja resultaten och öka 

elevers motivation finns där. Gärdenfors (2013) påpekar dock att även om tekniken 

finns tillgänglig så måste personalen veta hur den ska användas.  

 

Vår studie visar på att övervägande delen respondenter uppgav att de fått viss utbildning 

i hur de kan använda surfplattan men att de behöver mer utbildning fortlöpande. Utifrån 

detta kan tänkas att ett gammalt problem även idag kvarstår vilket Brodin & Lindstrand 

(2003) skrev om, att satsningarna som görs varken varit eller är pedagogiskt förankrade 

och att behovet av utbildningsinsatser för lärare kvarstår. Förhoppningsvis är det detta 

som även Skolverket (2016a) i sin rapport uppmärksammat då ett program tagits fram 

för att satsa på lätt tillgänglig kompetensutveckling för lärare som kan genomföras på 

den egna skolan. Kompetensutvecklingsmaterialet, kring hur digitala verktyg stödjer 

lärande, på Skolverkets hemsida är under uppbyggnad vilket gör att vi inte kan se några 

effekter av denna satsning i vår studies resultat. Däremot bekräftar vårt resultat att ett 

fortsatt utbildningsbehov bland personalen finns. 

 

När det gäller användandet av appar för AKK så finns det en app som utmärker sig i 

jämförelse med de andra apparna som omnämnts i studien. De flesta arbetslagen 

använder WidgitGo för att eleverna ska kunna uttrycka sig och även förstå sin 

omgivning. WidgitGo är en app där kommunikation kan ske både via text, bild och 

talsyntes samtidigt vilket säkert bidrar till att den används i så stor utsträckning som 

kommunikationsverktyg. Dessutom skapar den möjlighet för sociokommunikativ 

tillgänglighet. 

 

Om man översätter Shannon & Weavers modell till pedagogisk verksamhet är det ’brus’ 

som stör i kommunikationen kanske inte omgivningens ljud utan en elevs 

funktionsnedsättning. Detta kan i sin tur då påverka hur kommunikationen lyckas. Med 

ett hjälpmedel som exempelvis hörapparat, teckenspråk eller surfplatta kan detta ’brus’ 

då avhjälpas och kommunikationen fungerar tillfredsställande. Om du då är en person 

som på grund av dina kommunikationssvårigheter känt dig utanför och missförstådd kan 
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du nu genom ett hjälpmedel som surfplattan få bli en del av den gemenskap som finns 

omkring dig. 

 

Denna studie har visat på att det fortfarande saknas utbildning i användandet av 

surfplattan som ett pedagogiskt verktyg. Precis som Skolverket (2016a) kom fram till i 

sin rapport visar också vårt resultat att surfplattan kan användas som 

kommunikationsverktyg vilket i sin tur skapar ökad möjlighet till delaktighet. Vi har 

belyst personalens erfarenheter av surfplattan både ur ett kommunikations- och 

delaktighetsperspektiv. Att kalla surfplattan för revolutionerande inom grundsärskolans 

inriktning träningsskola känns som en överdrift. Surfplattan används till viss del som ett 

kommunikationsverktyg men andra hjälpmedel har fortfarande större utrymme. I 

kommunikationen är inte surfplattan någon universal-lösning utan kan, som många 

andra hjälpmedel, fungera för vissa elever och inte för andra. Att få ett nytt verktyg som 

surfplattan att fungera kräver mycket kunskap både om verktyget samt den elev som 

skall nyttja det. Denna studie har gett oss en ökad insikt om att det inte finns ett 

hjälpmedel som löser alla problem utan att se flera olika hjälpmedel som komplement 

till varandra. En fördel vi sett med surfplattan genom denna studie är att flera olika 

AKK-metoder kan samlas i ett och samma verktyg. Surfplattan är dessutom socialt 

accepterad (Light & McNaughton, 2012). Bilder, text och talsyntes kan hjälpa eleven att 

förstå och bli förstådd av fler personer än enbart de personer som finns närmast eleven 

som kan tolka signaler som kan vara osynliga för utomstående. 

 

När det gäller surfplattans roll för att skapa delaktighet behöver vi i vår verksamhet 

tänka på att skapa miljöer och situationer som stimulerar till deltagande (Dysthe, 2003). 

Surfplattan behöver göras till ett naturligt inslag i vardagen och inte enbart ett verktyg 

som plockas fram när det gäller att välja mellan olika alternativ av något.  Det är också 

viktigt att vara uppmärksam på samtliga delaktighetsaspekter för att delaktighet ska 

kunna skapas fullt ut (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015). Visar inte eleven intresse 

för surfplattan bör andra verktyg användas för att eleven ska känna engagemang och 

självbestämmande. 

 

Förslag till vidare forskning skulle vara att titta på detta ur ett elevperspektiv samt mer i 

detalj titta utifrån de olika aspekterna i Szönyi & Söderqvist Dunkers (2015) 

delaktighetsmodell på hur surfplattan påverkar samspelet. 
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 

 

Hej 

Vi är två studenter som läser vid Linnéuniversitetet i Växjö, speciallärarutbildning med 

inriktning mot utvecklingsstörning. Vi är båda yrkesverksamma inom grundsärskolans 

inriktning träningsskola samtidigt som vi nu är i slutfasen av vår utbildning och skriver 

vårt självständiga arbete på avancerad nivå. 

Skolverket skriver i sin redovisning IT-användning och IT-kompetens i skolan 2016 att 

surfplattan har varit ett genombrott för lärande och utveckling genom individanpassade 

övningar och framförallt ökad delaktighet då surfplattan kan användas som 

kommunikationsverktyg. Vi funderar om det är så och syftet med vår studie är att 

undersöka hur surfplattan används i grundsärskolans inriktning träningsskola med fokus 

på kommunikation och delaktighet.  

För att få ett underlag till vår undersökning som kan spegla användandet av surfplattan i 

flera olika delar av Sverige har vi valt att genomföra en enkätstudie. Därför är just Er 

medverkan viktig, för att kunna ge den spridning av skolor som vi önskar. Vi vänder oss 

till verksamheter i grundsärskola inriktning träningsskola och är tacksamma för ett svar 

per arbetslag innan 13 december 2016. 

Vi följer Vetenskapsrådets fyra etiska krav på forskning. Detta innebär att ni genom 

detta brev får information om undersökningens syfte och att det är frivilligt att 

medverka. Svaren kommer att vara anonyma och vi kan inte se vem som svarat vad 

eftersom svaren behandlas direkt i formuläret. Det insamlade materialet kommer att 

raderas efter att vårt arbete är avslutat. 

Enkätfrågorna kommer att handla om hur just Er verksamhet använder sig av 

surfplattor. Enkäten skickas och besvaras elektroniskt och kan med fördel besvaras 

arbetslagsvis. Svaren kommer enbart att läsas och behandlas av oss. 

Vid frågor eller om ni funderar över något går det bra att kontakta oss eller vår 

handledare för mer information.  

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar 

Eva Degerman – ed222hj@student.lnu.se 

  HYPERLINK "mailto:hs222sn@student.lnu.se"Helen Salomonsson – 

hs222sn@student.lnu.se 

Handledare: Universitetslektor Ulla Gadler – ulla.gadler@lnu.se 
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Bilaga B Enkät 

 

Surfplattans roll i grundsärskolans inriktning träningsskola med fokus på 

kommunikation och delaktighet  
 

Denna studie om surfplattans roll i grundsärskolans inriktning träningsskola ingår inom 

ramen för Speciallärarutbildningen. Vi skulle vara tacksamma om ni ville svara på 

frågor om upplevelse och användande av surfplatta i verksamheten med fokus på 

kommunikation och delaktighet. Med surfplatta menar vi de plattor som gör det möjligt 

att ladda ner applikationer (appar) för olika funktioner som Ipad, Asus Zenpad, 

Samsung Galaxy Tab, Lenovo Thinkpad eller likande. Enkäten är uppdelad på olika 

avsnitt och tar cirka 15 minuter att svara på. Viktigt att veta är att deltagande är frivilligt 

samt att alla uppgifter är anonyma och ingen verksamhet kan identifieras varken bland 

svar eller när studien har sammanställts.  

*Obligatorisk 

Vi har läst och förstått ovanstående information  

 Ja  

 

Upplevelser av surfplatta i undervisningen 
 

Nedan kommer några frågor om upplevelsen av att använda surfplatta i verksamheten 

 

1. Hur ser ni på surfplattan som ett hjälpmedel i undervisningen? (Välj ett alternativ 

Markera endast en oval.) 

 Bra  

 Användbar till viss del  

 Dålig  

 Överflödig - det finns bättre hjälpmedel  

 

2. Har ni den kunskap som behövs för att använda surfplattan i undervisningen? (Välj 

ett alternativ Markera endast en oval.) 

 Ja - vi har fått utbildning  

 Ja - men vi behöver fortlöpande utbildning  

 Delvis - en eller ett par i personalen har fått utbildning och lär oss andra  

 Delvis - vi lär oss genom att använda den  

 Nej - vi behöver utbildning 

 

3. Inom vilket ämnesområde anser ni att surfplattan är mest användbar? (Flera alternativ 

kan markeras Markera alla som gäller.) 

 Estetisk verksamhet  

 Kommunikation  

 Motorik  

 Vardagsaktiviteter  

 Verklighetsuppfattning  

 Inget ämnesområde  

 

4. Till hur stor del anser ni att surfplattan kan användas för att elever ska kunna delta 

och/eller medverka på lika villkor i olika aktiviteter? (Välj ett alternativ Markera endast 

en oval.) 

 Inte alls  



  
 

III 

 

 Till viss del  

 Till stor del  

 Helt och hållet  

 

5. Till hur stor del anser ni att surfplattan kan användas för att eleverna ska kunna vara 

med och påverka sin situation? (Välj ett alternativ Markera endast en oval.) 

 Inte alls  

 Till viss del  

 Till stor del  

 Helt och hållet  

 

6. Till hur stor del anser ni att surfplattan kan användas för att elever ska kunna 

kommunicera med sin omgivning? (Välj ett alternativ Markera endast en oval.) 

 Inte alls  

 Till viss del  

 Till stor del  

 Helt och hållet  

 

Surfplattan i verksamheten 
 

Nedan kommer frågor om hur surfplattan används i verksamheten 

 

7. Hur många elever finns i verksamheten? (Skriv antal) 

 

8. Hur många surfplattor finns i verksamheten? (Skriv antal) 

 

9. Hur tillgänglig är surfplattan för eleverna i verksamheten? (Välj det alternativ som 

förekommer mest Markera endast en oval.) 

 Eleverna har den alltid med sig  

 Eleverna kan be om surfplattan vid behov  

 Personal ansvarar för att eleven får surfplattan vid behov  

 Övrigt:  

 

10. Hur ser vanligtvis en stund eller en lektion med surfplattan ut? (Flera alternativ kan 

markeras Markera alla som gäller.) 

 Eleven sitter själv med surfplattan  

 Elev använder surfplattan med personal  

 Eleverna använder surfplattan i par  

 Elever använder surfplattan i grupp  

 Elever och personal använder surfplattan i grupp  

 Övrigt:  

 

11. Hur används surfplattan i verksamheten med eleverna? (Flera alternativ kan 

markeras Markera alla som gäller.) 

 Som tidsfördriv  

 Som dokumentationsverktyg  

 Som foto och videoverktyg  

 Som undervisningsverktyg  

 Som kommunikationsverktyg  

 Används inte med eleverna  

 Övrigt:  



  
 

IV 

 

 

12. Används surfplattan för att eleverna ska kunna kommunicera med sin omgivning? ( 

Markera endast en oval.) 

 Ja till alla  

 Ja till de flesta  

 Ja till enstaka elever  

 Nej Fortsätt till Tack för din medverkan 

 

Surfplattan som kommunikationsverktyg  

 

Nedan kommer frågor om hur surfplattan används när det gäller träning av och som 

hjälpmedel för kommunikation 

 

13. Hur används surfplattan som kommunikationsverktyg? (Flera alternativ kan 

markeras Markera alla som gäller.) 

 Som kontakt mellan hem, skola och/eller annan verksamhet  

 Som dagbok  

 Som talapparat  

 Som bokstavs- och ordträning  

 Övrigt:  

 

14. I vilka situationer används surfplattan för kommunikation? (Flera alternativ kan 

markeras Markera alla som gäller.) 

 Hela tiden  

 Arbetspass  

 Matsituationen  

 Samling  

 Rast  

 Aktiviteter utanför skolan  

 Övrigt 

 

15. Vilken eller vilka appar använder ni för kommunikation?  (Flera alternativ kan 

markeras Markera alla som gäller.) 

 Ingen  

 Go Talk Now  

 WidgitGo  

 Prata  

 Fotokalendern  

 NikiDiary  

 Happis ord  

 Minilobes Ordkronan  

 Övrigt:  

 

16. Hur tillgänglig är surfplattan för de elever som använder den för kommunikation? 

(Välj det alternativ som förekommer mest Markera endast en oval.) 

 Finns alltid med eleven  

 Eleven kan be om surfplattan vid behov  

 Personal ansvarar för att eleven får surfplattan vid behov  

 Övrigt:  

 



  
 

V 

 

Tack för din medverkan.  

Om ni har frågor om enkäten kan ni kontakta oss via e-post Eva Degerman: 

ed222hj@student.lnu.se Helen Salomonsson: hs222sn@student.lnu.se 

 

Här har ni möjlighet att förtydliga om det varit någon fråga som varit svår att svara på 

och ni vill ge ett kompletterande svar. 

 

 


