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Titel  
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Engelsk titel 
To work with Ipad in compulsory education for pupils/children with  

intellectual disabilities 
 

 
 

 

 

 

Abstrakt 
I skolans värld har numera alla skolor i Sverige datorer som eleverna använder. I skolans 

styrdokument står skrivet att digital teknik ska ingå i undervisningen. Studiens syfte är att 

undersöka hur pedagoger och elever kan arbeta med Ipads i undervisningen i grundsärskolan, 

vad elever och pedagoger tycker om att arbeta med Ipad i undervisningen och om Ipads kan 

vara ett lämpligt digitalt verktyg i undervisningen och som stöd för kommunikation för elever 

med en utvecklingsstörning. Studien gjordes i en lågstadieklass i grundsärskolan med 7 elever 

och deras pedagoger i en kommun i Sverige. Undersökningen är av kvalitativ art och 

intervjuer gjordes med både pedagoger och elever i klassen. Flera observationer gjordes av 

undervisningen. Slutsatsen av studien visar att pedagogerna är positiva till att eleverna på 

grundsärskolan arbetar med Ipads. De tycker att Ipad är ett fungerande digitalt verktyg och 

komplement i undervisningen vad gäller både undervisning och kommunikation för elever 

med utvecklingsstörning. Eleverna tycker det är roligt och är motiverade till att använda Ipad i 

undervisningen både när de arbetar individuellt med olika uppgifter och som kommunikativt 

verktyg. Ipad kan även vara ett alternativt verktyg för elever med motoriska svårigheter då det 

inte krävs så mycket energi till att forma bokstäver och siffror. Det är viktigt att planera 

uppgifterna på Ipaden så att det blir en lagom nivå för eleverna. Uppgifterna får inte vara för 

svåra då de för eleven kan förändras till en lek. Det är viktigt med stöd av en vuxen för de 

yngre eleverna när de arbetar med Ipaden. Appar för läsinlärning har visat sig vara ett bra 

komplement till andra metoder då eleverna är positiva till att jobba med läsningen på Ipaden. 

Sammanfattningsvis visar studien att Ipad är ett bra pedagogiskt verktyg för elever med 

utvecklingsstörning på särskolan med många variationsmöjligheter. 
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1 Inledning 
 

Jag har i ett tiotal år arbetat som lärare i grundsärskolan och mitt intresse och engagemang för 

arbetet med eleverna har bara ökat. Det ligger ständigt en stor utmaning i hur man kan 

utveckla undervisningen och öka förutsättningarna för en bra inlärning för dessa elever och 

göra undervisningen så varierande som möjligt. Som blivande speciallärare med inriktning 

”utvecklingsstörning” har jag ett stort intresse och ambition att mina elever ska nå målen i 

särskolan men också att de ska vara motiverade, kreativa, nyfikna, intresserade, ha ett bra 

självförtroende och självkänsla. 
  

Under min utbildning har jag blivit mycket inspirerad av Elisabet Frithiof som gett många 

intressanta föreläsningar samt gett oss studenter förmånen att läsa hennes avhandling 

”Mening, makt och utbildning – Delaktighetens villkor för personer med 

utvecklingsstörning”. Hon har tydliggjort att i ett demokratiskt samhälle har vi alla ett ansvar 

för varandra, inkluderat dessa personer. 
 

Den digitala tekniken har gjort sin entré i det moderna samhället med en oerhörd hastighet. 

Idag har de flesta ungdomar och även många vuxna en smartphone med digitala funktioner. I 

skolans värld har numera alla skolor i Sverige datorer som eleverna använder. I skolans 

styrdokument står skrivet att digital teknik ska ingå i undervisningen. I grundsärskolans 

läroplan står under rubriken Kunskaper och Mål skrivet att skolan ska ansvara för att varje 

elev efter genomgången grundsärskola kan använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. (Skolverket, 2011, s.14) Vid ämnet 

Svenska står det att Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om 

digitala kommunikationsverktyg. (a.a, s.113). Under kunskapskraven ska det betygsättas 

huruvida eleven kan använda digitala skrivverktyg. Därför går det inte att undgå att vara med 

i den här tekniska utvecklingen. Det blir mer och mer vanligt även med surfplattor och många 

skolor har anammat dessa som ett digitalt verktyg att vara en del i undervisningen. 
 

Elever i grundsärskolan behöver mycket individuell undervisning, genomtänkt planering och 

ett mycket varierande arbetssätt för att de ska vara motiverade till inlärningen och skolarbetet. 

Det tar i allmänhet längre tid för de eleverna att lära sig olika saker. Många skolor i Sverige 

har köpt in Ipads till sina elever så att varje elev har var sin. Flera grundsärskolor i Sverige har 

fått bidrag av SPSM för att vara med i projekt och arbeta med Ipads i undervisningen. SPSM 

står för Specialpedagogiska skolmyndigheten och arbetar för att barn, unga och vuxna 

oberoende av vilken funktionsförmåga de har ska få förutsättningar att klara sina mål i sin 

utbildning.  
 

Jag vill ta reda på vad några pedagoger och elever på lågstadiet i en grundsärskola tycker om 

att använda Ipads som en del i undervisningen. Det finns inte så mycket forskning med 

specialpedagogisk anknytning just runt användningen av Ipads i grundsärskolan. Därför 

tycker jag att det skulle vara mycket intressant att undersöka detta. Jag kommer i det här 

arbetet att använda uttrycket ”Ipad” då det är användandet av den slags surfplatta jag är 

intresserad av. 
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2 Syfte och frågeställningar 

 

2.1 Syfte 

Mitt övergripande syfte är att undersöka hur pedagoger och elever kan arbeta med Ipads i 

undervisningen i grundsärskolan. Jag vill också ta reda på elevernas och pedagogernas 

inställning till Ipads som ett digitalt verktyg och komplement i undervisningen och som 

verktyg både vad gäller undervisning och kommunikation för elever med en 

utvecklingsstörning. 

 

 

2.2 Frågeställningar 

 Hur kan elever arbeta individuellt med Ipads i grundsärskolan? 

 Hur upplevs arbetet med Ipads av elever i grundsärskolan? 

 Hur kan pedagoger i grundsärskolan arbeta med Ipads som verktyg för 

undervisning och kommunikation?  
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3 Förklaring av begrepp 

 

Alternativa verktyg  Barn och vuxna med olika funktonsnedsättningar kan få hjälp av 

modern teknik och olika alternativa verktyg. Tidigare använde 

man begreppet kompensatoriska hjälpmedel. Ordet 

”kompensatorisk” står för att kompensera någon brist hos en 

individ. Uttrycket alternativa verktyg poängterar att man i skolan 

har ett ansvar att se till att förutsättningarna att lära ska vara lika 

för alla elever (SPSM, 2014). 
 

AKK  Alternativ och kompletterande kommunikation. Insatser som stödjer 

kommunikationen. Det finns olika typer av hjälpmedel för AKK t.ex. tecken, 

bilder och datorer. Det finns många olika sätt man kan utnyttja de olika 

hjälpmedlen. Numera vill man helst använda hjälpmedel med resultat som 

grundar sig på forskning (Kappel, 2014). 

IKT       ”Informations- och kommunikationsteknik, från engelskans Information and 

Communication Technology. Det är den del av informationsteknik som grundar 

sig på kommunikation mellan människor” (Wikipedia, 2015).  

Surfplatta pekdator med avancerade funktioner och uppkoppling mot Internet via trådlöst 

nätverk eller via mobiltelefonnätet. Under 2010 slog surfplattor igenom på 

konsumentmarknaden, till stor del beroende på lanseringen av surfplattan iPad 

från Apple. iPad dominerade försäljningen av surfplattor under 2010 och 

lockade dessutom flest utvecklare av appar. Till utseendet och till många av 

funktionerna liknar surfplattorna avancerade mobiltelefoner, s.k. smartmobiler 

(smartphones), och gränsen mellan dessa båda produkttyper är flytande. En 

surfplatta har även stora likheter med en läsplatta. Den senare har dock ett mer 

begränsat användningsområde eftersom den har utvecklats speciellt för läsning 

av e-böcker och andra liknande elektroniska publikationer. (Ne, 2015)                                                                                                                         
 

 

Ipad  Kallas i kommersiella sammanhang för iPad (Wikipedia, 2015) 

en surfplatta, dvs. en bärbar, platt liten dator med tryckkänslig skärm och 

avancerade funktioner, lanserad 2010 av Apple Inc. Under 2010 blev iPad den 

mest sålda och omtalade surfplattan. iPad används för bl.a. surfning, hantering 

av e-post, bilder, film, spel och musik samt läsning av tidningar och e-böcker. 

En stor mängd nedladdningsbara specialprogram, s.k. applikationer, appar har 

utvecklats till datorn. iPad har inga lösa delar, såsom mus eller fysiskt 

tangentbord (även om sådant kan anslutas). Användaren styr i stället 

funktionerna med fingrarna på den tryckkänsliga skärmen, som har 

bakgrundsbelysning med lysdiodteknik. Ett virtuellt tangentbord kan tas fram 

vid behov. (Ne, 2015)      

 

 

                                                                                      

http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/It-i-larandet/Stod-med-it/Alternativa-verktyg/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ipad
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/läsplatta
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4 Litteraturgenomgång   
 

4.1 Utvecklingsstörning 

Från att tidigare ha kallats för idioter, sinnesslöa, psykiskt efterblivna började begreppet 

psykiskt utvecklingsstörd att användas 1968. Det bestämdes 1994 att begreppet endast skulle 

kallas för utvecklingsstörning (Grunewald, 2010). Nationalencyklopedin beskriver begreppet 

utvecklingsstörning som en vardaglig benämning på psykisk utvecklingsstörning, intellektuell 

funktionsnedsättning som uppstår under utvecklingsperioden, det vill säga före 16 års ålder, 

och är av sådan omfattning att en person behöver särskilt stöd av samhället (Ne. 2014). 

Utvecklingsstörning är en kognitiv funktionsnedsättning som i 90 procent av fallen är orsakad 

av en hjärnskada. De övriga 10 procenten har en hjärnskada på grund av den biologiska 

normalvariationen och med detta menas att det i en befolkning finns personer med olika mått 

av begåvning och att det är normalt. En del människor är födda med hög begåvning och en del 

med låg begåvning och så finns alla däremellan. I Sverige delas klassifikationerna av 

utvecklingsstörning upp i grav, måttlig och lindrig utvecklingstörning. Uppskattningen av 

antalet personer med utvecklingsstörning av hela befolkningen uppgår till 0,4-0,5% vilket är 

ungefär 37 000 personer (Ineland, Molin & Sauer, 2009). Riksförbundet FUB, en förening för 

barn unga och vuxna med utvecklingsstörning använder begreppet utvecklingsstörning. Ordet 

utvecklingsstörning används också i lagar som LSS (Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) och i Skollagen. Därför har ombuden på FUB:s förbundsstämma bestämt 

att FUB ska använda ordet utvecklingsstörning. Andra benämningar som FUB (2014) 

omnämner och används ibland och betyder samma sak som utvecklingsstörning är: 

 intellektuell funktionsnedsättning eller intellektuella funktionshinder  

 kognitiv funktionsnedsättning eller kognitiva funktionshinder  

 mental retardation - detta är något som man ibland kan läsa i medicinska dokument 

 begåvningshandikapp eller förståndshandikapp är benämningar som inte används längre 

Vad som menas med utvecklingsstörning beror till stor del på vilket synsätt samhället har. 

Utvecklingsstörning är en term som används för att beskriva att en person har en intellektuell 

funktionsnedsättning kombinerat med en bristande förmåga att klara av ett vanligt dagligt liv 

(Jakobsson & Nilsson, 2011). När man pratar om själva människan använder man ordet 

funktionsnedsättning. Utvecklingsstörningen beror på att hjärnan har en nedsatt funktion. 

Andra nedsatta funktioner i andra delar av kroppen kan vara rörelsehinder, hörselnedsättning 

eller synskada. Funktonshinder däremot är när omgivningen inte är anpassad till människan 

som har en funktionsnedsättning. Den personen är hindrad att göra vissa saker. I sådana fall är 

det ett funktionshinder (FUB, 2014). De flesta uppfattar personer som har diagnosen 

utvecklingsstörning att de har en skada eller en sjukdom och den uppfattningen medför att de 

ser personen som handikappad. Barnet med diagnosen utvecklingsstörning får statusen som 

diagnosen har och det barnet avviker från normen som skollagen bygger på. En förväntad 

utveckling är störd (Frithiof, 2007, s.16). När man i skolans värld pratar och skriver om 

utvecklingsstörning så anses den även där vara en skada eller sjukdom vilket medför att 

barnet har ett funktionshinder. I skollagen står att elever som har en utvecklingsstörning har 
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rätt att gå i grundsärskola.  För att ha rätt att gå i grundsärskolan krävs det numera en samlad 

utredning som innehåller en psykologisk, en social, en medicinsk och en pedagogisk del. Det 

finns vissa kriterier för att ställa diagnosen men det är enligt Frithiof (a.a.) en svår uppgift 

även för de professionella. Skollagen grundar sig på att experterna har ställt diagnosen rätt 

och att de har tagit reda på de verkliga orsakerna till att en elev inte når målen. 

 

4.2 Delaktighet 

I många fall behandlas inte barn med utvecklingsstörning rättvist. De särskiljs från andra barn 

just på grund av utvecklingsstörningen. Eleverna med en utvecklingsstörning blir därmed 

handikappade när de i skolan inte får möjlighet att vara med på aktiviteter som andra elever är 

med på.  Skolan anser att det är barnets hinder, utvecklingsstörningen, som gör att det inte kan 

klara kunskapsmålen i grundskolan (Frithiof, 2007). Det största grundläggande 

demokratiproblemet i skolan är saknaden av att erkänna andra människor. Skolans uppgift är 

att acceptera att varje elev och människa är en person, just den han eller hon är. Att kunna, 

vilja och få vara delaktig borde vara såväl en individs som alla individers angelägenhet 

tillsammans, bortsett från kategori eller utvecklingsstörning. (Frithiof, 2007, s.220-221). 

I det moderna samhället behöver personer med utvecklingsstörning mycket stöd för att de ska 

få vardagen ska fungera. Villkoren för vardagen utformas dock av majoriteten av människor 

som inte är utvecklingsstörda. Personer med utvecklingsstörning kan känna svårigheter både i 

den intellektuella miljön och vad gäller sociala kontakter. Frithiof (2007) har skrivit en 

avhandling som baserar sig på intervjuer med två unga personer med utvecklingsstörning. 

Intervjupersonerna i Fritiofs avhandling säger att det är viktigt med kognitiva hjälpmedel så 

att personer med utvecklingsstörning ska kunna förstå. Kognitiva hjälpmedel behöver inte 

vara tekniska hjälpmedel. Det kan vara att man är mer tillmötesgående, talar tydligt och 

konkretiserat samtidigt som man är lyhörd för den hjälp som personen med 

utvecklingstörning själv frågar efter.  

Ett internationellt möte hölls 2007 för ungdomar med olika funktionsnedsättningar i Lissabon 

i Portugal. Ungdomarna kom från medlemsländerna i The European Agency for Development 

in Special Needs Education. De var inbjudna till mötet för att reflektera över och diskutera 

hur de ville ha sin utbildning och framtid. Man kom fram till en deklaration med olika 

utgångspunkter och åsikter från dessa ungdomar. Alla ungdomarna som deltog i mötet var 

överens om följande vad gäller rättigheter: 

 Vi vill mötas med respekt och erbjudas samma möjligheter som sina kamrater och 

vara delaktiga i allt beslutsfattande som berör dem. 
 Vi har rätt att bli bemötta med respekt och att inte bli diskriminerade. Vi vill inte ha 

sympati; vi vill bli respekterade som framtida vuxna som ska leva och arbeta i vanliga 

miljöer. 

 Vi har rätt till samma möjligheter som alla andra, men med det stöd vi behöver. 

Ingens behov ska ignoreras. 

 Vi har samma rätt att fatta beslut och göra val. Våra röster måste höras. 
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 Vi har rätt att leva självständigt. Vi vill också ha familj och boende som är anpassat 

till våra behov. Många av oss vill ha möjlighet att studera på universitet. Vi vill också 

arbeta och vi vill inte bli åtskilda. (Soriano, 2008) 

FN har utfärdat en barnkonvention som innehåller 54 olika artiklar med bestämmelser om 

mänskliga rättigheter just för barn. Unicef kämpar för att alla länder ska efterleva dessa 

konventioner.  Några artiklar i barnkonventionen som har koppling till den min undersökning 

kan vara 

 Barn ska lyssnas på. 

 Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter. 

 Barns åsikter tas hänsyn till. 

 Barn involveras i beslutsprocesser. 

 Barn delar makt och ansvar för beslutsfattande. 

Även Skolverket (2015) skriver under rubriken skolutveckling om elevers rättigheter vad 

gäller delaktighet och inflytande. Det ska synas i arbetet hur lärandet organiseras och 

genomförs. Demokratisk kompetens utvecklas tillsammans med andra människor i ett 

samspel. Därför är det viktigt att eleverna för möjligheter att träna kommunikativa förmågor i 

olika aktiviteter i undervisningen, att de får komma till tals i undervisningen och i sin 

kunskapsutveckling. 

 

4.3 Styrdokumenten 

De svenska läroplanerna lutar sig mot Vygotskijs teorier och uppmanar till aktivitet och 

samarbete. Bjärvall (2014) hänvisar till den statliga utredningen Skola för bildning från 1992 

och skriver att utredningen hänvisar till Vygotskij och att man numera även vet att det inte är 

barnets olika åldrar som bestämmer vad det är moget för. Det är så individuellt för varje barn. 

Det är i stället läraren som aktivt ska medverka till elevens mognad.  
 

Under rubriken Skolans uppdrag i Läroplan för grundsärskolan Lgr11 står att läsa: 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas 

lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan 

ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram 

alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, 

med ett stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och 

metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. 

     (Skolverket, 2011, s. 9) 

I läroplanen för grundsärskolan står under rubriken Kunskaper och Mål att läsa att skolan ska 

ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola kan använda modern teknik som 

ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. (Skolverket, 2011, 

s.14) Vid ämnet Svenska står det att Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper om digitala kommunikationsverktyg (a.a, s.113). 
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4.4 Digital kompetens 

Digital kompentens är ett uttryck som EU-kommissionen använder för att beskriva vilka 

kunskaper människor behöver idag för att kunna vara delaktiga i informationssamhället. 

Digital kompetens finns med på EU-s lista med 8 punkter med vad man behöver för ett 

livslångt lärande.  EU-kommissionen skriver att för att ha digital kompetens ska man vara 

säker och använda sig av it på ett kritiskt sätt. Man ska kunna använda sig av it i arbetslivet, 

på fritiden och för att kommunicera (Olsson, 2013). 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) skriver om tre olika motiv varför det är viktigt att 

eleverna får utbildning i IKT i skolan. Det är den s.k. inlärningsaspekten då det numera är 

viktigt med andra arbetssätt då man har möjligheter att motivera, variera och individanpassa 

för elever med särskilda behov på ett annat sätt. Det är också arbetslivsaspekten, vilket 

betyder att näringslivet och samhället förväntar sig att skolan har lagt grunden för IT-

kunskaper som är av betydelse när eleverna slutar skolan. Man talar också om 

demokratiaspekten, då det är nödvändigt för eleverna att ha kunskaper i IT för att ha möjlighet 

att vara delaktiga i samhället som är alla medborgares rätt i en demokrati. Detta betyder att 

skolan är skyldig att erbjuda eleverna digitala verktyg i sitt lärande. Just nu känns det som 

surfplattor ligger mest i tiden. 

 

4.5 Motivation och lust att lära 

Det finns teorier om inre och yttre motivation. Gärdenfors (2010) skriver att med den inre 

motivationen menas att det är människan själv som har målet inom sig och vill nå det. Man 

kan härleda dessa mål till Maslows behovshierarki. När de basala målen som de fysiologiska, 

trygghet, gemenskap och självkänsla är uppfyllda kommer behovet av att förverkliga sig själv. 

Man har en inre motivation när man gör något av fri vilja och som ger en tillfredsställelse. Då 

är man intresserad, nyfiken, koncentrerad och entusiastisk. Bruner (ref. i Gärdenfors, 2010) 

säger att den inre motivationen är medfödd och betyder ungefär att en människa har ”viljan att 

lära” i sig. Det är en svår uppgift för skolans att kombinera ihop elevernas motivation/viljan 

att lära med det eleverna måste lära sig enligt läroplanerna. Den yttre motivationen å andra 

sidan styrs av straff och belöning. Den leder till något man vill ha men som inte är direkt 

kopplat till aktiviteten. Det kan vara betygen, andra belöningar och förr kunde det vara att 

man blev hotad med aga. Jenner (2004) skriver att en människa inte föds med en motivation 

utan att motivationen är de erfarenheter människan har varit med om och hur man blir bemött 

av sina medmänniskor. Motivationen beror på om människan tror att hon kommer att lyckas 

eller misslyckas. Alltså handlar det om att tro på sig själv och om man tror att man kommer 

att lyckas. Då är man motiverad. I allt pedagogiskt arbete är motivation den viktigaste 

drivkraften och är speciellt viktig för elever som har svårigheter. Det är lika viktigt att lärarna 

är motiverade. Elevernas motivation speglar hur motiverade lärarna är till undervisningen. 

Om läraren är trött, omotiverad och inte har något självförtroende är det mycket troligt att 

han/hon för över de känslorna till eleven. En stor betydelse för eleven är vilka förväntningar 

läraren har på eleven. Om läraren visar att han/hon tror på eleven så påverkar det eleven på ett 

positivt sätt. Detta kallas ”Pygmalioneffekten” och innebär att om andra tror riktigt mycket att 

man kan så tror man att det är möjligt och klarar det man ska göra (a.a.). 
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Människans handlingar har sin utgångspunkt i vilka känslor man har, viljan och vilken 

motivation man har. Vi använder vår begåvning eller intellektet som hjälp för att tänka ut hur 

vi ska nå våra mål. Men graden av hur vi ska klara oss själva och hur tillfredsställda vi är med 

det vi gjort beror också på vilka möjligheter vi har i omgivningen vi lever i. Det är speciellt 

viktigt för en person med utvecklingsstörning att få känna och uppleva att livet är roligt och 

inspirerande då det kan vara svårt för dem att själva upptäcka det (Jakobsson & Nilsson, 

2011). Det är viktigt att skolan ser betydelsen av att väcka lusten och nyfikenheten att lära hos 

eleverna och den stimulerar motivationen (Gällhagen & Wahlström, 2012). 

 

Enligt traditionen har tonvikten i skolan lagts på metoder för att eleverna ska utveckla sina 

kognitiva förmågor, som t.ex. att kunna läsa, skriva och räkna. Det viktigaste för utvecklingen 

av de förmågorna är enligt hjärnforskarna elevernas känslor och motivation (Gärdenfors, 

2010). Därför är det viktigt att främja och höja elevernas naturliga motivation. 

 

En elev måste hela tiden få nya utmaningar och blir på så sätt stimulerad till att lära sig mer. 

För att få den utvecklingen är det viktigt att eleven själv är med och aktiv. Vygotskij (ref. i 

Jerlang & Ringsted, 1998) menade att det är i leken som barnet speciellt lär sig. Då är barnet 

aktivt. Barnet tänker inte på varför det vill leka utan det sker naturligt. Motivationen till att 

barnet leker är att det vill tillfredsställa sina behov och önskningar. Barnet tänker alltså inte på 

att det leker och det är det som skiljer leken som sysselsättning från andra sysselsättningar. 

Det är viktigt att man som pedagog har kunskap om den utvecklingszon barnet befinner sig i, 

Vygotskijs proximalzon, dvs barnets/elevens närmaste utvecklingszon (a.a.) samt är medveten 

om barnets nästa närmaste utvecklingszon.  

 

I regeringens slutbetänkande av Carlbeckkommitén SOU 2004:98 kom man fram till att det är 

viktigare med varierad undervisning än bara repetition av det man ska lära sig. Man 

förespråkar kommunikation och interaktion för att synliggöra elevers olika sätt att förstå. Det 

blir då variation både i innehåll av undervisningen och av arbetssätt. Om eleven hela tiden får 

repetera samma sak om och om igen finns det risk för att han/hon tappar motivationen och 

blir uttråkad och det kan leda till en negativ inställning till undervisningen.  

 

4.6 Kommunikation 
Vi har alla ett grundläggande behov att kommunicera med vår omgivning för att vi ska kunna 

fungera och utvecklas. Det är en mänsklig rättighet att få det behovet tillfredställt. Hos varje 

barn finns behovet att samspela, kommunicera och utvecklas och det är viktigt att vuxna ser 

och utvecklar möjligheter så att de kan göra detta (Serrebo, 2000). Swärd & Florin (2011) 

anser att just kommunikation är ett mycket viktigt område där alla som arbetar med elever 

som behöver extra stöd behöver höja sin kompetens, oberoende av vilket extra stöd eleven har 

behov av. 

 

De flesta människor som har en utvecklingsstörning har även har någon grad av autism. 

Individer med autism har en nedsatt förmåga att kommunicera. Svårigheten i att kommunicera 

är egentligen inte ett problem med språket utan att personen inte förstår varför man 
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kommunicerar och betydelsen av att vara socialt delaktig. De förstår inte syftet med att 

kommunicera och det är detta som är det stora hindret. Många kan varken förstå eller använda 

något språk alls. De som har förmågan att tala har ofta svårigheter med att förstå språket och 

att uttrycka sig. En del människor som har autism utvecklas positivt vad gäller språket när de 

kommer i puberteten. En del upplever i stället en större svårighet att kommunicera då. De kan 

helt tappa förmågan att tala eller förlora intresset att använda det språk som de har (Klasén 

McGrath, 2009).  
 

Brodin (2008) framhåller att barn med utvecklingsstörning har ett särskilt behov av att få 

många och varierande upplevelser att kommunicera om. Även Jakobsson & Nilsson (2011) 

skriver att det är mycket viktigt att ge eleverna möjlighet till att samspela socialt, att leka och 

att kommunicera så att de får en bra självuppfattning.  

  

 

4.7 Olika användningsområden och möjligheter med Ipads 
 

It is important to recognise that you can´t expect the iPad to sing and dance by 

itself – you have to figure out how it will sing and dance for each child and it 

will sing and dance differently for everyone (Teacher MHOC, Phelps, 2012 s. 8) 
 

En surfplatta är inte en skrivmaskin och inte heller en dator. Man kan göra så mycket mer på 

en surfplatta som t.ex. att kommunicera, dokumentera, analysera, samarbeta och för att söka 

kunskap. De påpekar dock att man inte helt kan ersätta andra lärmetoder och papper och 

penna med surfplattan utan att den ska fungera som ett modernt komplement. I surfplattan 

laddar man också ner appar som man använder för olika pedagogiska syften. Med hjälp av 

surfplattan är det även möjligt att låta människor utanför skolan få information om vad 

eleverna gör i skolan. Man kan fotografera olika undervisningssituationer och då synliggör 

man arbetet på olika sätt och publicerar det på nätet. Man kan lägga ut filmer och man kan ha 

en klassblogg. I en klassblogg kan föräldrar och andra intresserade bli delaktiga i vad eleverna 

gör i skolan (Gällhagen & Wahlström, 2012). 

 

Man ska som pedagog släppa kontrollen lite och inte vara rädd att lämna över till eleverna att 

prova nya appar och berätta vad de tycker om appen. Då får man reda på om de är roade och 

motiverade till att arbeta med den och även vad man kan göra i appen. Ibland är eleverna även 

bättre på detta (Gällhagen & Wahlström, 2012). Många lärare säger att eleverna blir mer 

motiverade när de använder sig av digitala verktyg. Det är positivt enligt Myrberg (ref. i 

Cervin, 2012b) men han ”vill ändå höja ett varningens finger” för att låta datorn själv vara 

något av en ”motivationsplattform”. Det bästa är att utgå från Vygotskij och dennes proximala 

utmaningszon. Det är en zon där man måste göra övningar som kräver tankearbete och är lite 

besvärliga. De elever som tycker det är jobbigt zappar sig nedåt i utmaningsskalan, medan 

elever som har det lätt för sig zappar sig uppåt. Det är alltså av största vikt att det är läraren 

som ska vara huvudperson och läraren ska driva på och motivera eleven och inte datorn (a.a.). 
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4.7.1 Räkna, läsa och skriva på en Ipad 

Det finns många appar man kan använda för att träna matematik.  Det finns även appar med 

kalkylator där uträkningen tydligt visas och som har talspråksstöd. Det finns även en mängd 

appar man kan använda när man ska skriva. Ett exempel är appar som fungerar som en 

diktafon, talet blir då till text. Det finns också appar för att göra egna böcker. I flera skriv-

appar finns funktionerna stavningskontroll och talsyntes som kan vara mycket bra både som 

pedagogiskt läromedel och kompensatoriskt hjälpmedel (SPSM, 2014). 

 

4.7.2 Appar för lek 

Det finns appar som är utarbetade endast för syftet att de ska vara roliga och att leka med. Det 

finns också en mängd appar med pedagogiskt syfte att barnen ska lära sig något. Det kan 

också hända att barn utvecklar övningen på datorn till en lek. Då tänker barnet bara på att det 

ska vara roligt. Det är skillnad på när barnet leker och den andra pedagogiska aktiviteten där 

det finns ett mål. När det finns ett mål blir barnet mer utforskande och vill kontrollera. När 

barnet inte klarar av att lösa problemet i appen kan det ge upp och från att utforska blir det en 

övergång till att övningen endast blir en lek. Det kan även vara så att om barnet inte längre 

finner att övningen är en utmaning så kan han/hon börja leka med appen i stället 

(Alexandersson, Linderoth och Lindö, 2001). 

 

4.7.3 Att välja lämpliga appar   
Det finns en mängd olika appar och att det kommer till fler och fler för varje dag på 

marknaden. Det finns appar som fungerar som kompensation för olika svårigheter och 

pedagogiska appar som används i undervisningen. Det kan vara svårt som pedagog att veta 

vilken app som är lämplig och man ska välja. Det är dock mycket viktigt att pedagogen som 

väljer appen till en elev ställer sig frågorna vad, hur, varför och vem är det som ska arbeta 

med övningarna som finns i appen (SPSM, 2014). Även Olsson (2013) skriver att när man 

som pedagog ska välja appar till eleverna måste man noga tänka igenom vad det är man 

verkligen vill att eleven ska träna på och lära sig, på vilket sätt man vill att eleven ska lära sig 

och varför ska eleven lära sig just detta (syftar till läroplanen). Man måste också tänka på 

vilken nivå eleven befinner sig på samt att man måste ta hänsyn till hur gammal eleven är och 

hur hela elevgruppen ser ut.  

 

4.7.4 Ipad som hjälpmedel för kommunikation 

Ipads kan också vara ett verktyg för elever för att samarbeta. De kan öva många förmågor när 

de får möjlighet att lösa uppgifter tillsammans och då ökar även viljan att lära och det är 

nödvändigt att kommunicera (Gällhagen & Wahlström, 2012). På marknaden finns även appar 

som kan vara ett hjälpmedel för elever med kommunikationssvårigheter att på olika sätt 

kommunicera med andra. Det finns appar som används när man arbetar med AKK (alternativ 

och kompletterande kommunikation) och det finns appar med tecken i ordböcker. Det finns 

även appar med små filmer där man kan se hur ett ord tecknas (SPSM, 2014). Den största 

vinningen med surfplattorna för särskoleelever är att de får fler möjligheter att kommunicera, 

enligt Karlsudd (ref. i Cervin, 2012a) 
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5 Tidigare forskning 
 

5.1 Dator och/eller surfplatta i skolan 

I Sverige började Ipad säljas 2010 (Ne, 2015). Surfplattorna har snabbt blivit ett populärt 

alternativt verktyg i skolorna. Det är många skolor som har gått med i projekt med surfplattor 

i skolan. Det finns dock inte så många studier på hur de verkligen pedagogiskt fungerar i 

undervisningen. Däremot har det gjorts många studier på hur bärbara datorer fungerar i 

undervisningen. Almén (2013) menar att samma slutsatser som gäller för studier där elever får 

en bärbar dator var, ”en-till-en” undervisning, även bör gälla undervisning med surfplattor.  

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) ställer frågan om det verkligen är så att elever lär 

sig mer när de använder sig av IKT i skolan och om det är så om de lär sig på ett sätt som är 

smidigare och bättre när de lär sig via IKT? Författarna svarar själva att det bedrivs mycket 

forskning på detta och att lärandet beror i första hand på vilket sätt pedagogen organiserar 

undervisningen. 

 

Steinberg (2013) anser att om en skola funderar på att köpa in bärbara datorer, surfplattor eller 

smarta mobiltelefoner till eleverna så rekommenderar han att satsa på surfplattor i första hand 

och därefter mobiler och i tredje hand bärbara datorer. Det är mer ekonomiskt med surfplattor 

då de inte går sönder lika lätt som en bärbar dator. 

 

Appelberg & Eriksson (1999) har gjort undersökningar i flera olika länder och har kommit till 

slutsatsen att Sverige ligger långt fram när det gäller användandet av IT-utrustning i skolorna. 

Däremot har man inte alltid satsat på att vidareutbilda lärarna vad gäller kompetensen att 

använda utrustningarna. De frågar sig också om alla har råd att byta ut sina datorer och 

utrustningar när de börjar bli gamla.  

 

5.2 ”En till en” dator    

I ett svenskt forskningsprojekt som pågick under åren 2011-2013 Unos Uno, fick varje elev en 

egen dator. Resultatet av projektet visade bland annat att både lärares och elevers prestationer 

kan utvecklas med hjälp av it i undervisningen. Unos Uno är det största forskningsprojekt som 

hittills har genomförts i Sverige vad gäller att varje elev ska ha en egen dator. Rapporten 

visade att det finns både negativa och positiva resultat med en dator till varje elev. Till de 

negativa följderna hörde att det blir förhöjda kostnader för skolorna och större skillnader 

mellan skolor. En annan negativ konsekvens blev att eleverna inte arbetade så mycket 

tillsammans utan mer individuellt. Vad gällde frågan om eleverna var nöjda så visade sig de 

positiva resultaten i skolor som redan ansågs som bra skolor. I skolor där eleverna redan 

tidigare hade sämre resultat hjälpte det inte att de hade var sin dator. Forskarna ansåg det för 

tidigt att se om det blivit någon förbättring av elevernas resultat på grund av just att varje elev 

hade fått en egen dator då undersökningen endast hade pågått i tre år. (Hylén, 2014). Även 

Melchert (2014), skriver om forskningsprojektet Unos Uno, och att det kunde visa på flera 

positiva effekter av it i undervisningen. Eleverna visade mätbara förbättringar just vad det 

gäller läsförmåga och ökad skrivförmåga. De visade också på ett ökat självförtroende.  
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Forskarna uppmärksammade dock att de märkbara positiva effekterna visade sig endast på 

skolor där man radikalt hade ändrat sitt sätt att arbeta på. Det var också stor spridning vad det 

gäller resultaten i de olika skolorna. Det handlade inte om vilken tillgång till teknik man hade 

utan i stället hur lärarna hade förbättrat sin pedagogik i undervisningen. En viktig faktor var 

att rektorerna var intresserade och kunde uppmuntra och motivera personalen att jobba med 

datorer och ett nytt arbetssätt. Agelii Genlott & Grönlund (2013) noterar å andra sidan att det 

hittills endast är ett litet förbättrande av elevers resultat, som beror just på att de fått var sin 

dator, som verkligen bevisats i undersökningar. Det är viktigt med utvärderingar av sådana 

satsningar då andra skolor kan känna en press att göra liknande satsningar och tror att det 

räcker med att ge varje elev var sin dator. Ett område där man klart kunnat mäta en förbättring 

av elevers resultat är när det gäller läsning och framför allt skrivning och det är genom 

metoden att ”skriva sig till läsning”. Man har då arbetat på Ipad eller dator.  Det finns både 

kvantitativa och kvalitativa studier när elever tränat att lära sig att läsa och skriva på det sättet.  
 

Myrberg (ref. i Cervin, 2012b) pekar på vikten av att det är behoven som ska styra i frågan 

om skolan ska stå för att varje elev ska ha en egen dator. Det är viktigast att elever i behov av 

särskilt stöd får den möjligheten. Myrberg hänvisar till utbildningsforskaren John Hattie som 

menar att vinsten på att ersätta tryckta läromedel med digitala läromedel är marginell om man 

ser till alla elever. Däremot är stora positiva effekter dokumenterade när det ingår digitala 

läromedel i specialpedagogiska program för elever som är i behov av särskilt stöd.  
 

Även Grönlund (2014) har skrivit om ”Unos uno projektet”. Han skriver att det inte handlar 

om ett vanligt ”it-projekt” utan ett ”förändringsprojekt”. Han säger att det inte är själva 

tekniken som är viktig utan att vi kan använda den på rätt sätt. Det absolut viktigaste är att vi 

använder tekniken på ett pedagogiskt rätt sätt. Man måste veta vad man vill göra med hjälp av 

tekniken. 

 

5.3 Arbete med dator/surfplattor för elever med andra 
funktionsnedsättningar 
För barn som har funktionsnedsättningar kan det enligt Appelberg & Eriksson (1999) bli 

svårigheter när de ska leka och träna olika förmågor om det finns hinder i omgivningen. Då 

kan datorer, lämpliga programvaror och andra hjälpmedel som t.ex. att styra datorn göra att de 

inte känner något hinder. Datorn kan vara ett medel för dem att lära sig saker och att träna 

olika begrepp. De som drar mest nytta av den nya datortekniken är elever som har 

inlärningssvårigheter och andra funktionshinder. Rognhaug och Lindh (ref. i Appelberg & 

Eriksson, 1999) menar att det finns positiva resultat dokumenterade vad gäller 

datoranvändning för elever med svårigheter men det är svårt att veta om de positiva effekterna 

beror på datoranvändningen eller inte. Det är svårt att mäta. 
 

Appelberg & Eriksson (1999) nämner även Heiman & Tjus, som säger att användning av 

dator kan vara ett stöd och göra samspelet lättare för barn som har autism och deras föräldrar. 

Att arbeta med datorer kan vara ett bra stöd för dessa barn när det gäller samspelet och 

kommunikationen, när det gäller att träna förmågor och öka motivationen. Beteendestörningar 

kan även minska. I sina studier har dock Heiman & Tjus upplevt att barn med extra stora och 
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inlärningssvårigheter och perceptuella svårigheter kan ha svårt med vissa datorprogram där 

man måste minnas information under en längre tid.  

 

I Phelps (2012) rapport från Australien fann man bevis för att det finns stora möjligheter för 

elever med olika slags funktionsnedsättningar att det kan vara enklare att lära sig olika saker 

med en surfplatta samt att den kan vara ett medel för att vara delaktig socialt i samhället. Man 

fokuserade mycket under projektets gång att undersöka hur flera elever med Downs syndrom, 

autism och elever med speciella kognitiva svårigheter utökade sina kunskaper med hjälp av 

Ipads. Jakobsson & Nilsson (2011) skriver i kapitlet om barn med utvecklingsstörning att det 

kan vara bra och roligt för barnen att arbeta med datorer och att man kan som lärare planera 

mer individuellt och med rätt svårighetsgrad för varje elev. För elever som har motoriska 

funktionsnedsättningar kan det vara ett bra hjälpmedel att skriva på dator. Då behöver de inte 

lägga ner så mycket energi på att skriva för hand. 

 

Karlsudd (ref. i Cervin, 2012a) tycker att surfplattor är av stor betydelse vad gäller kopplingen 

till elevernas inlärning och utvecklingen inom särskolan. Han anser att de digitala verktygen 

är bra för alla elever men speciellt för elever i särskolan då de behöver många olika sätt och 

metoder att lära sig på. Den största vinningen med surfplattorna för särskoleelever är att de får 

fler möjligheter att kommunicera, enligt Karlsudd. 

 

Lärandet i särskolan och träningsskolan handlar mycket om just social 

kommunikation och om att hantera sin vardag. Eleverna ges möjlighet att 

kommunicera med sina anhöriga, exempelvis genom att ta bilder från 

korttidsboendet och skicka hem.  

(Karlsudd  ref. i Cervin, 2012a) 

 

 

5.4 Positiva effekter av Ipads i undervisningen  

Fil. Dr. i didaktik Susanne Kjällander (2014)  var under ett år ansvarig för ”Appknapp”, ett 

forskningsprojekt och studie på sexton förskolor i Botkyrka kommun. De dokumenterade 

vilken inverkan Ipads hade på lärarnas it-kunskaper, barnens inlärning, hur barnen lekte och 

hur barnen påverkade varandra i gruppen. Hon har i sin slutrapport kommit fram till att 

förskolebarnen ökade sin förmåga att samarbeta med varandra och de blev automatiskt mer 

nyfikna och vågade prova på olika funktioner på Ipaden och barnen tänkte kreativt vad de 

kunde göra med den. Projektet visar även hur barn i förskolan aktivt leker och sysselsätter sig 

både med applikationerna på surfplattan och med pedagogiska aktiviteter som förskolläraren 

lagt in (Kjällander, 2014). Med en surfplatta har man många fler möjligheter till olika 

arbetssätt än med en dator och de gamla skrivmaskinerna. Förutom att vara ett verktyg för att 

skriva och lära sig olika saker med hjälp av appar kan den användas till att söka kunskap, för 

dokumentation och för att eleverna ska kunna samarbeta med varandra (Gällhagen & 

Wahlström, 2012). Även Hylén (2011) uppmärksammar att lärare har flera möjligheter till 

variation i sin undervisning när de kan använda sig av olika material i digital form på datorer. 
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Phelps (2012) noterade under sin studie i Australien flera fördelar med Ipads. De är lätta att 

använda, de är flyttbara, de är snabba och att arbeta med och därför är de ett idealiskt verktyg 

för inlärning. Eleverna tyckte att det var lättare att navigera på Ipads än på både fasta och 

bärbara datorer och de tyckte att Ipadsen var små och lätta och de kunde tas med vart som 

helst. För en del elever med synnedsättningar var det en fördel i att man kunde förstora texten. 

Touch-skärmen var bra för att elever som hade svårigheter att använda musen. När eleverna 

skulle arbeta med Ipads blev de meddetsamma engagerade i sin uppgift och kunde hålla fokus 

och koncentrationen länge. 

 

She is doing more work since the iPad than I have ever been able to manage with her 

even on her best days. Amazing!  (Phelps, 2012, s.7) 

 

Det finns många möjligheter att använda Ipads som alternativt verktyg för kommunikation. 

Det finns olika appar med bilder som elever med talsvårigheter kan använda för att förmedla 

sig med vad de vill säga. Phelps (2012) studie visade dock att föräldrar i vissa fall inte är 

positiva till dessa utan vill att deras barn ska träna att prata. 
 

 

 

5.5 Negativa effekter av Ipads i undervisningen 

Det blir mer och mer vanligt att personer som sitter länge vid sina datorer, surfplattor och 

mobiler får fysiska problem som t.ex. ont i nacken. Man har börjat kalla detta för paddnacke. 

Uttrycket har fått sitt namn efter surfplattan Ipad och betyder de fysiska besvär som kan 

komma av att man sitter för länge med surfplattan. Det är viktigt att hela tiden ta pauser, flera 

gånger i timmen och variera hur man sitter. Man ska helst ha stöd för den nedre delen av 

ryggen för att axlar och nacke inte ska få så stor belastning. Man ska också tänka på att inte 

vara spänd utan slappna av säger Nina Nord i Vetenskap och hälsa (2014). 
 

Alenbratt & Morell (2014) skriver att det i deras studie även framkom en del nackdelar 

med surfplattan, t.ex. att den ofta förknippas med lek och underhållning. För en del familjer 

kan det bli ett problem när man vill fokusera på att ha den som stöd i kommunikationen och 

som alternativ till annan inlärning av olika saker. 
 

Ibland övergår den pedagogiska övningen på datorn till en lek Det kan hända just i stunden 

och då tänker barnet bara på att det ska vara roligt. Det är skillnad på när barnet leker och den 

andra pedagogiska aktiviteten där det finns ett mål. När barnet inte klarar av att lösa ett 

problem i appen kan det ge upp och från att utmaningen till att utforska blir det en övergång 

till att övningen endast blir en lek. Det kan även vara så att om barnet inte längre finner att 

övningen är en utmaning så kan han/hon börja leka med appen i stället (Alexandersson, 

Linderoth och Lindö, 2001). 

 

Strålskyddsstiftelsen (2014), som själva skriver att de är en insamlingsstiftelse som driver 

opinionsbildning med hjälp av traditionella medier och internet för att informera människor 

om risker med strålning, har skickat ut information och varnar för hälsorisker för barn och 
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vuxna som vistas i skolor med trådlösa nätverk. De hänvisar till vetenskapliga undersökningar 

där man upptäckt att förutom att strålning ökar risken för cancer även kan ge andra symtom 

som t.ex. huvudvärk, inlärnings – och minnessvårigheter m.m. Stiftelsen uppmanar alla skolor 

att ha datorerna anslutna till kabel i stället för trådlöst nätverk för att minimera riskerna. 

Asp (2014) på Strålsäkerhetsmyndigheten kritiserar å andra sidan Strålskyddsstiftelsen för att 

lämna ut felaktig information och hänvisar till en sammanställning av forskningsresultat som 

den statliga Strålskyddsmyndighetens vetenskapliga råd själva har gjort av elektromagnetiska 

fält. Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort egna undersökningar i skolor på trådlösa nätverk. 

Dessa mätningar visade att radiovågorna är mycket svaga och att de inte är i närheten av 

nivåer som skulle kunna innebära några risker för hälsan. Strålsäkerhetsmyndigheten har 

därför även skickat ut information om detta till alla skolor i landet. 

– Det finns ingen anledning att av strålskyddsskäl undvika att installera trådlösa 

datornätverk i skolmiljöer. Det anser i stort sett alla världens 

strålsäkerhetsmyndigheter och även Världshälsoorganisationen (WHO), säger 

Hélène Asp. enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten. 

 

5.6 SAMR-modellen 

SAMR-modellen skapades av Ruben R. Puentedura, som har studerat skolor där man satsat på 

en dator till varje elev, i Maine. Puantedura har kommit fram till att det viktigaste är hur 

lärarna utformar uppgifterna för eleverna. Han har arbetat fram olika modeller för skolor hur 

de ska arbeta med tekniken i undervisningen. Puentedura har ett eget konsultföretag där han 

föreläser om hur man kan använda sig av digitala verktyg i undervisningen. Han reser runt 

och föreläser bl.a. i Sverige. Intresset i Sverige har varit stort eftersom det är många skolor 

som satsar på att köpa en dator till varje elev (Christoffersen, 2011). 

 

Christoffersen (2011) skriver att Puenteduras SAMR-modell inte är någon pedagogisk metod 

men den är en hjälp i undervisningen vid planeringen av uppgifter när man arbetar med 

datorer. SAMR står för begreppen Substitution/Ersättning – man gör samma saker som 

tidigare på lektionerna fast med datorns hjälp, eleverna förbättrar då inte sina resultat p.g.a att 

de arbetar på datorn, Augmentation/Utveckling - man gör samma saker som tidigare men med 

lite förbättringar och lite mer effektivt men resultatet beror ändå inte på att man arbetar med 

datorn, Modification/Förändring – läraren utformar uppgifter så att eleven lär nya kunskaper 

genom att arbeta med it/datorer och Redefinition/Omdefiniering – Med hjälp av den nya 

tekniken utarbetar läraren uppgifter som inte kunde genomföras tidigare. Enligt Steinberg 

(2013) är Panterduras modell både intressant och ovärderlig då den visar hur lärandet med 

hjälp av digitala hjälpmedel kan gå till på olika nivåer. 

 

Jonas Linderoth (2013), docent i pedagogik vid Göteborgs Universitet med inriktning mot 

spelvetenskap ifrågasätter Puenteduras SAMR-modell. Linderoth har inte hittat en enda 

forskningspublikation av Puenteduras och ifrågasätter om Puentadura verkligen är en 

forskare. Linderoth har därför skrivit ett öppet brev till Puentadura och påpekar att det är 
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otroligt viktigt hur IT införs i den svenska skolan då resultatet påverkar en hel generation 

svenska barn. Han ber i det öppna brevet att Puentadura ska lägga ut länkar på sin 

doktorsavhandling och andra publikationer från forskningen gällande undervisningen med 

datorer i skolan. 

Även filosofie doktor i pedagogik Håkan Fleischer (2013)  som är verksam som forskare, 

föreläsare och författare, anser att det finns flera skäl till att ifrågasätta Puentaduras modell. 

Enligt modellen omdefinieras lärandet i den översta nivån till att det är processen, i arbetet 

med datorerna, som väcker intresset och inte kunskapen i sig. Man måste som pedagog vara 

medveten om vilken kunskap det är som eleven verkligen ska tillägna sig. Därför är Fleischer 

kritisk till SAMR-modellen.  
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6 Teoretiska utgångspunkter 

Teorier är viktiga för forskare som studerar samhället därför att de är utgör en orsak eller 

utgångspunkt för den forskning som bedrivs. Med hjälp av dessa kan forskningsresultaten 

tolkas och förstås. 

Redan under antiken fanns idéer om motivation. Den grekiske filosofen Epikuros ansåg att 

människan eftersträvar lust och försöker undvika olust. Det här tankesättet hör till 

hedonismen. Människan försöker då hela tiden göra sådant som är hör ihop med 

välbefinnande, roligt och försöker ta avstånd från mål som hör ihop med obehag (Stensmo, 

2013).  

Det finns även teorier om inre och yttre motivation. Med den inre motivationen menas att det 

är människan själv som har målet inom sig och vill nå det. Man kan härleda dessa mål till 

Maslows behovshierarki. När de basala målen som de fysiologiska, trygghet, gemenskap och 

självkänsla är uppfyllda kommer behovet av att förverkliga sig själv. Medan den yttre 

motivationen styrs av straff och belöning enligt Skinners beteendeteori (Stensmo, 2013). I allt 

pedagogiskt arbete är motivation den viktigaste drivkraften. Den är speciellt viktig för elever 

som har svårigheter. Motivation inte är ett mänskligt karaktärsdrag som en person föds med. 

Han menar att motivation är de erfarenheter man har varit med om och hur man blir bemött av 

sina medmänniskor. Den huvudsakliga frågan är om personen tror att han kommer att lyckas 

eller misslyckas (Jenner, 2004).  

Vygotskij ansåg att man lär sig i samspelet tillsammans med andra människor och genom 

kommunikation med varandra, ett sociokulturellt lärande. Detta gäller både talet och andra 

kunskaper. Eleven måste hela tiden få nya utmaningar och blir på så sätt stimulerad till att lära 

sig mer. För att få den utvecklingen är det viktigt att eleven själv är aktiv. Vygotskij menade 

att det är i leken som barnet speciellt lär sig. Barnet tänker inte på varför det vill leka utan det 

sker naturligt. Motivationen till att barnet leker är att det vill tillfredsställa sina behov och 

önskningar. Barnet tänker alltså inte på att det leker och det är det som skiljer leken som 

sysselsättning från andra sysselsättningar. Han kom fram till att barnet/eleven har olika 

utvecklingszoner och ansåg vidare att det är viktigt att man som pedagog har kunskap om den 

utvecklingszon barnet befinner sig i samt är medveten om barnets närmaste utvecklingszon 

vilket också benämns som proximalzonen. På det sättet kan läraren ge uppgifter så att barnet 

hela tiden lär sig och att utvecklingen går framåt (Jerlang & Ringsted, 1998).  
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7 Metod 

Kvale & Brinkmann (2009) skriver att själva ordet metod kommer från grekiskan och betydde 

från början ”vägen till målet”. Det går inte att säga att en metod för att ta sig fram till målet är 

bättre än en annan. Det beror på vad det är vi vill undersöka som bestämmer hur vi ska göra. 

För att ta reda på detta och för att man sen verkligen ska kunna finna målet eller berätta för 

någon annan hur man tar sig till målet är det nödvändigt att veta vilket målet är. 
 

To be sure that your friend is a friend, you must go with him on a journey, travel 

with him day and night, go with him near and far.  

  Angolanskt ordspråk (Kullberg, 2004, s 11) 
 

För att uppnå studiens syfte valdes en kvalitativ undersökning därför att jag endast hade 

förhållandevis få respondenter jag vill studera. Jag ville göra en undersökning och se och 

förstå vad och hur pedagoger och elever på grundsärskolan arbetar med Ipads. Harboe (2013) 

skriver att man har kvalitativa undersökningar när målet är att samla in information från 

människors livssituationer och tolka dem i förhållande till sammanhanget. En kvalitativ 

undersökning gör man således inte att när man vill få fram representativa resultat där man kan 

dra allmänna slutsatser till en stor befolkningsgrupp. Kvalitativ forskning grundar sig alltså 

mer på ord än på siffror. Datainsamlingsmetoderna var fokuserad gruppintervju med 

pedagogerna, semistrukturerade intervjuer med eleverna samt deltagande och rena 

observationer i klassrummet.  

 

Jag valde dels intervjuer för att jag ville få svar på frågor, dvs information,  jag hade till både 

pedagogerna och eleverna. Det finns många olika benämningar på kvalitativa intervjuer. Det 

går inte att sätta ut gränslinjer mellan olika slags intervjuer. Man väljer själv hur man vill 

utforma intervjuerna och vilka slags frågor man ska ställa. Om det känns lämpligt kan man 

också ställa följdfrågor allteftersom man får information. Fördelen med intervjuer är att man 

får mer utvecklande information än om man endast har gett en enkät till informanten. Vid 

intervjuer har man även möjlighet att ställa följdfrågor.  (Eriksson-Zetterquist & Arhne, 

2013). 
 

Jag valde även att göra observationer. Observation är en bra metod när man vill göra en 

komplettering av information som man har fått in på annat sätt. De är användbara metoder när 

man ska samla uppgifter om hur människor beter sig och vad som händer i olika situationer. 

(Patel & Davidson, 1994).   

 

7.1 Hermeneutisk ansats 

I min undersökning har jag en hermeneutisk ansats. Det betyder enligt Harboe (2013) att jag 

vill tolka och förstå det jag hör och ser. Jag är uppmärksam på sammanhanget, hur situationen 

och omgivningen är och jag försöker även förstå det som inte sägs. Johansson (ref. i Stensmo, 

2007) beskriver det induktiva-hypotetiska arbetssättet där man först samlar in kvalitativ data, 

därefter analyserar man informationen och letar efter mönster och samband. Man försöker 

tolka och förstå vilken mening materialet har och vad det handlar om. Man prövar olika 

hypoteser och man försöker se rimligheten i sin tolkning.  
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Den här metoden kallas hermeneutik, och betyder läran om tolkning. Hermeneutiken har fått 

sin benämning uppkallad efter guden Hermes, som var gudarnas budbärare i den grekiska 

mytologin. Genom att tolka hermeneutiskt försöker man alltså att förstå det man tolkat. Man 

kan härleda hermeneutiken till 1600- och 1700-talet då den var en metod när man skulle tolka 

bibeltexter Senare använde man sig av metoden för att även tolka texter som inte var 

religiösa. Under 1900-talet utvecklades hermeneutiken till att också innebära en tolkning för 

förståelse för den mänskliga existensen. Detta gjorde man genom att tolka hur människor 

lever och gör. En hermeneutiker försöker alltså förstå andra människor och livssituationer 

genom att tolka hur människor gör, vad de berättar både muntligt och i texter. En forskare 

med ett hermeneutiskt synsätt har en förförståelse och närmar sig det han vill undersöka på ett 

subjektivt sätt. Den förförståelsen är inte en nackdel utan en istället en fördel för att kunna 

tolka och förstå människorna i sin undersökning. En hermeneutiker försöker se till helheten i 

problemet han vill undersöka och är inte intresserad av att studera olika delar var för sig  

(Patel & Davidsson, 1994).  

 

 

7.2 Datainsamling 

 

7.2.1 Intervju med eleverna 

Med eleverna valde jag att ha enskilda semistrukturerade intervjuer. (bilaga 4). Då har 

intervjuaren vanligtvis en lista med frågor men följden på frågorna kan variera (Bryman, 

2013). Man kan som intervjuare också ställa följdfrågor om man tycker att det behövs. För att 

göra en bra intervju med barn är det viktigt att man har kunskap om hur deras utveckling i 

språket är samt deras mentala mognad. Både Piaget och Barke (ref. i Krag Jacobssen, 1993) 

konstaterar att barn kan ha svårt att svara på det sätt den vuxne förväntar sig då barn lättare 

tänker på hur det är just i stunden och inte i ett längre skede. Barn registrerar inte samma 

saker som vuxna och de uppfattar frågor på ett sätt som de vuxna kanske inte hade räknat 

med. 

 

Det kändes viktigt att även intervjua eleverna så att de också skulle få möjlighet att säga sin 

åsikt och vad de tyckte om att arbeta med Ipad. Det är viktigt att även barn och ungdomar 

med en utvecklingsstörning blir tillfrågade och får säga sin mening. Följande citat av Frithiof 

(2007) visar betydelsen av att även människor med utvecklingsstörning har rätt att vara 

delaktiga, rätt att säga sin mening och bli lyssnade på: 

  

Det största grundläggande demokratiproblemet i skolan är saknaden av att 

erkänna andra människor. Skolans uppgift är att acceptera att varje elev och 

människa är en person, just den han eller hon är. Att kunna, vilja och få vara 

delaktig borde vara såväl en individs som alla individers angelägenhet 

tillsammans, bortsett från kategori eller utvecklingsstörning.          

(Frithiof, 2007, s. 220). 
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Barn har rätt att vara delaktiga och lyssnas på ur ett demokratiskt synsätt och barn borde bli 

tillfrågade i mycket större grad i forskning och olika medier. När man gör intervjuer ska man 

tänka på hur man gör pauser (Krag Jakobssen, 1993). När man gör en paus i intervjuer med 

vuxna kan det vara ett bra sätt att få den intervjuade att säga fler saker. När det gäller pauser 

vid intervjuer med barn kan de i stället försöka prata om något annat eller försvinna. Ojala 

(2013) ger också råd vid intervjuer eller möten med barn eller ungdomar med 

utvecklingsstörning eller barn som har talsvårigheter. Man ska tänka på samma saker som för 

andra barn men speciellt vara uppmärksam på de svårigheter som kan bero på 

funktionsnedsättningen när det gäller att förstå. Man kan tala långsamt och klart och tänka på 

att endast fråga en sak i taget. Det är viktigt att använda ord som är vardagliga och som 

barnen känner till. 
 

7.2.2 Intervju med pedagogerna 

Vid intervjun med pedagogerna valde jag att göra en fokusgruppintervju (bilaga 5). Det 

innebär enligt Dahlin-Ivanoff (ref. i Ahrne & Svensson, 2013) att man diskuterar med en 

mindre grupp människor under en begränsad tid. Man diskuterar ett bestämt ämne. Fördelen 

med fokusgruppintervjuer är att de som är med formulerar fler uppfattningar hur de tänker 

och tycker med egna ord när det är en gemensam diskussion. Informationen som samlas in är 

inte tänkt att bearbetas med var och ens svar utan kollektivt. Fokusgruppmetoden grundar sig 

på gruppens gemensamma erfarenheter och de delar med sig av sina upplevelser. Vid en 

fokuserad intervju ställer man enligt Bryman (2013) öppna frågor till dem man intervjuar och 

frågorna handlar om en speciell situation. 
  

7.2.3 Observationer i klassrummet 

Jag valde dels att observera olika undervisningssituationer när elever arbetade individuellt 

med olika arbetsuppgifter med surfplattor jämförselvis med annat arbetsmaterial samt när 

eleverna berättade för varandra om helgen med stöd av Ipad. 
 

När det gäller observationerna i klassrummet har jag inspirerats av etnografin. Etnografisk 

forskning innebär att man flera gånger under en längre tid observerar människor i en viss 

situation eller plats (Bryman, 2013). Nu var det tidsmässigt inte möjligt att göra studien under 

en längre tid. Observation innebär även att man dokumenterar det man som forskare bedömer 

vara meningsfullt att observera. Man börjar ofta med ett ganska brett fokus och snävar in det 

mer i kommande observationer då man har förstått mer vad det är man vill titta på och då 

använder sig av sina teoretiska kunskaper (Lalander i Ahrne & Svensson, 2013). 
 

Metoden ”deltagande observation” användes och i viss mån även metoden ”ren observation” 

vid observationerna i klassrummet. Deltagande observation betyder att man deltar socialt och 

interaktivt genom att man småpratar med deltagarna och man anpassar sig till situationen så 

att man inte stör. Om man endast är åskådare och skriver ner vad man ser är det en ren 

observation (Fangen, 2011). Observationen av eleverna när de pratade och berättade om 

helgen var en ren observation medan observationen av dem när de arbetade med individuella 

uppgifter varierade mellan ren observation och deltagande observation efter vad jag tyckte var 

lämpligt. Deltagande observation är enligt Kullberg (2004) det mest tmärkande 

tillvägagångssättet när man skapar och samlar in information i etnografiska studier.  
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7.3 Urval 

Undersökningsgruppen var 7 elever och deras pedagoger i en lågstadieklass i en 

grundsärskola i en kommun i Sverige. Pedagogerna var två lärare och en klassasisstent. För 

enkelhetens skull benämner jag alla vuxna som arbetar i klassen pedagoger. Grundsärskolan i 

den valda kommunen är med i ett projekt där alla eleverna har fått varsin Ipad att arbeta med 

som komplement i undervisningen på olika sätt. Syftet med Ipaden är också att den även ska 

vara ett redskap till att förbättra kommunikationen, både för eleven i skolan samt i kontakten 

med hemmet. 

 

Jag har gjort ett målinriktat bekvämlighetsurval i min kvalitativa undersökning. Det passade 

bra för jag är mycket intresserad av hur eleverna jobbar med Ipads i grundsärskolan och jag 

känner till klassen där jag gjorde undersökningen men det är inte mina elever nu. Bryman 

(2013)  skriver att ett målinriktat bekvämlighetsurval är när man väljer ut personer som passar 

in och finns tillgängliga och är relevanta för det man vill undersöka. Ett problem med ett 

bekvämlighetsurval kan vara att det kan vara omöjligt att dra allmänna slutsatser av 

resultaten. Man kanske inte kan generalisera svaren till en större population. Det finns ändå 

vissa situationer när det kan vara godtagbart att använda sig av bekvämlighetsurval. Det kan 

t.ex. vara om man får möjlighet att göra en undersökning som man inte tycker att man vill gå 

miste om. Då leder den insamlade informationen inte till något slutgiltigt resultat men den kan 

vara som en start för fortsatt forskning eller resultera i att man kan hitta samband mellan 

resultat som redan finns på något annat område.  

 

Jag är medveten om att resultatet i min undersökning skulle kunna påverkas av att eleverna i 

klassen där jag gjorde observationerna och intervjuerna vet vem jag är. En del elever känner 

mig sedan tidigare. Men jag anser inte att eleverna står i beroendeställning till mig då jag nu 

inte undervisar i klassen och de är inte mina elever. Jag tror inte att de kände sig tvingade att 

uppföra sig på ett visst sätt när jag gjorde observationerna eller svara på frågorna på ett visst 

sätt vid intervjuerna.  

 

7.4 Genomförande 

Jag började med att tillfråga min rektor om tillåtelse att göra min undersökning på skolan och 

intervjua pedagoger och elever i klassen och hon var positiv till detta. En ansökan till 

Etikprövningsnämnden skickades där jag fick olika råd hur jag skulle gå tillväga i min 

undersökning och vilka etiska hänsyn jag skulle ta eftersom jag skulle göra en undersökning 

där det ingick minderåriga elever på grundsärskolan. 
 

Jag kom överens med pedagogerna om att få vara med och observera på morgonen två 

måndagar när eleverna berättade om helgen med stöd av sina Ipads. De pratade med barnen 

om att jag skulle komma och det var ingen elev som hade något emot det. Jag utgick från 

frågan ”Hur använder eleverna Ipads som ett kommunikativt alternativt verktyg?” i frågorna i 

observationsschemat (bilaga 3). Jag satt längst bak i klassrummet och antecknade så mycket 

som var möjligt. Efter dessa observationer kompletterade jag sådant jag ansåg betydelsefullt. 

Jag tyckte inte att det var möjligt att föra räkning hur många gånger elever gjorde olika saker 
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utan jag skrev ner vad jag såg. När jag hade skrivit rent anteckningarna fyllde de ungefär två 

sidor på datorn.  
 

Jag gjorde 3 observationer under lektioner när eleverna jobbade individuellt med 

”arbetsschema”. Jag utgick från frågorna jag hade skrivit i observationsschemat (Bilaga 3). 

  

Hur jobbar eleverna med Ipads? 

Hur använder eleverna Ipads som ett kommunikativt alternativt verktyg? 

Skiljer sig elevernas motivation åt vad gäller att arbeta med Ipad vs skriftligt 

material? 

Hur självständiga är eleverna när de arbetar med Ipads? 
 

Vid första observationen gjorde jag inga anteckningar. De andra två gångerna blev jag mer 

observant på vad jag ville titta på och antecknade.  Lalander skriver i Ahrne & Svensson 

(2013) att observation innebär att man dokumenterar det man som forskare bedömer vara 

meningsfullt att observera. Man börjar ofta med ett ganska brett fokus och snävar in det mer i 

kommande observationer då man har förstått mer vad det är man vill titta på och då använder 

sig av sina teoretiska kunskaper. Under de här lektionerna hade eleverna olika individuella 

uppgifter i svenska eller matte i var sin mapp. I varje mapp finns olika uppgifter som står 

nedskrivna i en speciell ordning enligt pedagogens planering. När det är lämpligt finns där 

uppgifter som ska göras på Ipaden. Vid de här observationerna satt jag kortare stunder längst 

bak i klassrummet men den mesta tiden gick jag runt och tittade för att bättre se och förstå hur 

och vad eleverna arbetade med. Då var det inte möjligt att anteckna så jag försökte minnas 

vad jag hade sett och direkt efter lektionerna kompletterade jag med fler anteckningar. När jag 

sedan sammanställt anteckningarna blev det sammanlagt ca 2 sidor. 
 

Pedagogerna kontaktades personligen för förfrågan deltagande i intervjun. Jag berättade om 

min undersökning och frågade dem om de kunde tänka sig att vara med i den fokuserade 

gruppintervjun. De blev informerade om att det var frivilligt och att de, om de ville delta i 

intervjun, kunde avbryta den närsomhelst om de skulle vilja. De informerades om att jag 

skulle skriva på ett sådant sätt att de inte skulle kunna bli igenkända i min text. Jag hade tänkt 

att de vid ett annat tillfälle skulle få ett informationsbrev med syftet med min undersökning 

och mer information om intervjun. Det blev inte så utan de fick endast intervjuguiden med 

frågorna en vecka innan själva intervjun (bilaga 5). Jag bad dem tänka över om de ville delta 

och att jag skulle kontakta dem vid ett senare tillfälle för att få ett svar. Tre pedagoger var 

villiga och kunde tidsmässigt ställa upp på intervjun. Vid början av intervjun tackade jag dem 

för att de ville delta och de fick höra om det exakta syftet med min undersökning och de fick 

se informationsbrevet (bilaga 6). Vid intervjun med pedagogerna spelades samtalet in för att 

senare bli exakt transkriberat. De blev tillfrågade om samtyckte till detta och det var inte 

något problem. 
 

För intervjuerna med eleverna hade jag kommit överens med pedagogerna om lämpliga tider 

när eleverna skulle kunna gå ifrån den andra undervisningen. Jag frågade eleverna om jag 

kunde få fråga dem lite om hur de arbetar med Ipad och om de ville svara på några frågor. De 

blev upplysta om att det var alldeles frivilligt. Alla ville följa med mig ut till grupprummet där 
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intervjun skulle äga rum. Eleverna kom in en och en efter hur lärarna i klassen ansåg det 

lämpligt. Jag började med att tacka varje elev för att han/hon ville ställa upp och jag sa att de 

kunde avbryta intervjun och gå ut till klassrummet till sina kompisar om och när de ville. Ett 

barn gjorde det efter några frågor. Jag har reflekterat och frågat mig själv om jag kunde gjort 

på något annat sätt när jag frågade den eleven men jag vet inte. Man kan inte säkert veta vad 

andra människor tänker. 

 

Vid intervjun med eleverna hade jag intervjufrågorna på den aktuella intervjuguiden som 

utgångspunkt (bilaga 5). Jag hade ett blad för varje elev och försökte anteckna samtidigt som 

jag pratade med eleven. Jag antecknade så mycket jag kunde och noterade streck för ja och 

nej. När barnen blev tillfrågade vilka appar de tyckte om så antecknade jag det. Efter varje 

intervju kompletterade jag med ytterligare anteckningar av vad de hade sagt. Jag samlade 

informationen direkt under varje intervjufråga i datorn. Det blev sammanlagt ca 3 sidor. 

 

 

7.5 Bearbetning av material 
Intervjuerna och observationerna i klassrummet har analyserats både ur ett kvalitativt och 

kvantitativt perspektiv. Enligt Arhne & Svensson (2013) kan man från en metod få olika slags 

information som man därefter kan dela upp och analysera både kvalitativt och kvantitativt.  

Fokusgruppsdiskussionen (intervjun) med pedagogerna spelades in och jag transkriberade den 

ordagrant, som (a.a.) råder till. Jag läste noga igenom fältanteckningarna både från 

observationerna och från intervjuerna med eleverna för analys och göra en koppling till de 

teorier som var utgångspunkt i min studie. Därefter delades det empiriska materialet upp i 

olika teman och subteman. Bryman (2013) skriver att ”tematisk analys” är ett av de vanligaste 

sätten att ta sig an kvalitativa data. Jag hade intentionen att hitta kopplingar och svar på mina 

forskningsfrågor när jag bearbetade materialet och med utgångspunkt därifrån delade jag 

alltså upp resultatet i olika teman där jag tyckte att jag fick svar på forskningsfrågorna.  

 

Hela materialet är analyserat ur ett hermeneutiskt perspektiv. Först samlades data och 

information in och därefter analyserades materialet och jag sökte efter mönster och försökte 

tolka resultatet jag fått (Stensmo, 2007). Kvalitativa analyser av innehåll kan även kallas 

hermeneutiska analyser. Innehållet analyseras inte enbart på det som sägs utan även på 

sammahanget, situationen, omgivningen och det som inte alls sägs. Man lyfter i sin analys in 

teorin i informationen man samlat in när man tolkar resultatet (Harboe, 2013). 

  

7.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Trost (1993) skriver att tanken om reliabilitet och validitet kommer från den kvantitativa 

metodologin. Författaren menar därför att det inte går att ens försöka att mäta tillförlitligheten 

i en kvalitativ undersökning. Men det är ändå viktigt att intervjuer och annan insamling av 

data man gör blir trovärdiga. Då den övervägande informationen jag har samlat in i min 

undersökning inte är av kvantitativ art finns det alltså inga ”poäng” att räkna för varje individ. 

Därmed blir reliabiliteten (tillförlitligheten) enligt Patel & Davidsson (1994) beroende av 

intervjuarens och observatörens förmåga och träning. Det var därför viktigt att jag var väl 
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påläst innan intervjuerna och observationerna. Jag hade kunnat använda mig av en observatör 

till vid observationen i klassrummet men det fanns det inte personal till. Vid alla intervjuerna 

med både eleverna och pedagogerna kan tillförlitligheten ifrågasättas något på grund av 

”intervjuareffekten”. De kan medvetet eller omedvetet svara vad de tror att intervjuaren vill 

att de ska svara. Eventuellt kan det även ha haft en viss betydelse för resultatet att jag kände 

pedagogerna och några elever i klassen sen sedan tidigare. 
 

Validiteten grundar sig på bedömningen av de slutsatser man fått av resultatet. Det handlar 

om man mätt det som man tänkt man ska mäta. Vad det gäller validiteten ska enligt Harboe 

(2013) alla faserna; problemformulering, planering, datainsamling, databehandling, slutsats 

samt utvärderingen vara av betydelse och aktuella i förhållande till problemställningen. Det är 

alltså viktigt att man utgår från syftet och frågeställningarna och att analysera resultatet med 

hjälp av tidigare forskning och teori (Kvale & Brinkmann, 2009) Vad gäller observationerna 

och intervjuerna har jag bearbetat och transkriberat dem så noggrant som möjligt för att 

därefter få fram ett tillförlitligt resultat. Jag har inte valt bort något resultat för att jag själv 

anser att svaren inte passar i resultatet. Bryman (2013) uppmärksammar att en forskare inte 

ska ändra något i resultatet utan om det finns skäl ha med det i diskussionen i studien. 
 

Generaliserbarheten, eller den externa validiteten handlar om i vilken utsträckning resultaten 

kan generaliseras till andra sociala miljöer eller situationer. LeCompte & Goetz (ref i Bryman, 

2013) anser att det är svårt för kvalitativa forskare att vara säkra på att resultatet går att 

överföra då de oftast gjort fallstudier och begränsade urval. 

 

 

7.7 Etiska överväganden 

Det finns fyra etiska krav man ska ha i åtanke vid undersökningar med människor. Det är 

informationskravet som betyder att forskaren ska informera de personer som är med i 

undersökningen, om syftet med studien samt att det är frivilligt att delta, samtyckeskravet som 

betyder att deltagarna själva får bestämma om de ska medverka i undersökningen. Om någon 

är minderårig bör vårdnadshavarens ge sin tillåtelse, konfidentionalitetskravet som betyder att 

all uppgifter om de personer som är med i undersökningen ska behandlas konfidentiellt. 

Uppgifterna ska dessutom förvaras på ett sätt så att inga andra kan komma åt dem samt 

nyttjandekravet som betyder att man endast får använda de uppgifter man samlat in för den 

specifika undersökningen (Vetenskapsrådet, 2011). Ovanstående etiska krav fanns i åtanke 

vid planeringen och genomförandet av min undersökning. Pedagoger, elever och föräldrar 

informerades om undersökningen och dess syfte och att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan. En ansökan skickades till Etikprövningsnämnden där jag fick svar och olika råd 

hur jag skulle gå tillväga i min undersökning och vilka etiska hänsyn skulle tas då min studie 

skulle göras på minderåriga elever på grundsärskolan med en intellektuell 

funktionsnedsättning. Ett informationsbrev (bilaga 1) med svarsformulär (bilaga 2) skickades 

hem till elevernas vårdnadshavare för att få deras samtycke. I brevet framgick det att svaren 

skulle behandlas konfidentiellt och inga namn på skolor eller personer skulle kunna 

identifieras i uppsatsen och att alla uppgifter skulle förvaras så att inga obehöriga skulle 

komma åt dem och när uppsatsen var klar skulle alla anteckningar förstöras. Jag fick ett 
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positivt svar från alla föräldrar på medgivandeblanketten. Även pedagogerna informerades om 

att inspelningen från deras intervjuer skulle förvaras på ett säkert sätt och att ingen person 

skulle kunna kännas igen i min uppsats. 

 

Vid intervjuerna med både pedagogerna och eleverna var jag tydlig med att de kunde avbryta 

intervjun när som helst om de inte ville fortsätta och vid intervjun med eleverna var jag lyhörd 

och uppmärksam på om de kanske inte ville fortsätta även om de inte formulerade det i ord. 
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8 Resultat  

I det här kapitlet redovisas studiens resultat som utgår från observationerna i klassrummet och 

intervjuerna med eleverna och pedagogerna. Resultatet redovisas med utgångspunkt från mina 

frågeställningar. Jag har där det varit lämpligt blandat informationen jag fått från både 

observationerna och intervjuerna eftersom jag har använt mig av samma frågeställningar i 

hela undersökningen. 

 

 Hur kan elever arbeta individuellt med Ipads i grundsärskolan? 

 Hur upplevs arbetet med Ipads av elever i grundsärskolan? 

 Hur kan pedagoger i grundsärskolan arbeta individuellt med Ipads som verktyg 

för undervisning och kommunikation?  

 

 

Jag har jämfört svaren, kategoriserat dem efter teman och de redovisas här i löpande text.  

 

8.1 Hur man arbetade med Ipad som verktyg för elever som har svårigheter 

att kommunicera 

Lärarna berättade att de flesta eleverna i klassen tar kort varje helg hemma som de sen tar med 

och visar för kamraterna och personalen. Man använde sig av projektorn (kanonen) så att alla 

eleverna skulle kunna se bilderna bra. Det är 7 elever i klassen och därför är det mer praktiskt 

att alla sitter i sina bänkar än att alla ska stå runt om varje elevs bänk med Ipad.  

 

När eleverna på måndagen eleverna skulle visa och berätta vad de gjort i helgen tittade alla på 

bilderna gemensamt på storbild med hjälp av en kanon (projektor). Elevens Ipad var då 

kopplad till kanonen. Pedagogen som ledde lektionen gav stödfrågor till de elever som inte 

spontant berättade något om bilden. Eleverna verkade mycket stolta och glada över att visa 

bilderna och kommenterade ibland själva och ibland med hjälp av pedagogens stödfrågor. 

För en del elever verkade det helt klart att det lockade att säga mer och om flera saker de varit 

med om. De visade entusiasm och var glada. En del elever svarade på frågor mycket bra. 

Läraren sa senare att de sa ord och meningar de annars inte säger. De hade något att prata om. 

De andra barnen ställde frågor till eleven som visade bilderna och den eleven svarade och 

samtalet utvecklades. Några elever sa nästan ingenting om sina bilder men de såg intresserade 

och nöjda ut och svarade i alla fall ja och nej när läraren ställde frågor om bilderna och vad de 

varit med om. 

 

En del elever hade tagit bilderna själva och en del hade bilder som vårdnadshavarna hade 

tagit. En del elever frågade den som berättade vad som visades, vad den som berättade gjorde 

och vilka som var med på bilden osv. En del elever sa inte så mycket men det blev ändå 

samtal med pedagogen som pratade om bilderna och med de andra eleverna om dem. Det såg 

ut som att den som ”berättade” ändå var nöjd och glad att få visa. En del hade tagit små filmer 

hemma som de visade. Då är det ju en liten pil som visas på fotot. Då blev det alltid extra 

populärt bland kamraterna som ropade ”film!!!”  
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Pedagogerna ansåg att det var mycket lyckat att barnen hade med sin Ipad hem på helgen. 

Sen är det ju så bra när de har med Ipaden hem på helgen och sen visar bilder från 

helgen för kamraterna i skolan. Då är det en hjälp för kommunikationen. De är ju då mer 

aktiva och vill prata om helgen. Men ibland kanske vi som pedagoger inte får veta mera 

men eleverna kan vara mer aktiva och delaktiga än om vi bara läser i kontaktboken där 

endast föräldrarna skriver vad barnen har gjort. 
 

Man kan ju också ställa ledande frågor till eleverna som hör ihop med bilderna och då 

har eleverna möjlighet att svara. 
 

En elev hade tryckt på ”spara” på en app med bilder som egentligen var en app där man tränar 

svenska. Det var alltså inga foton hemifrån. Men eleven verkade vänta på att det skulle bli 

kommentarer från kompisarna och läraren, vilket det blev. Men det blev inte många 

kommentarer eftersom läraren snart styrde in på att en annan elev fick visa sina foton från 

helgen på sin Ipad. Eleverna som har lättare att tala kunde berätta utan bilderna på Ipaden.  

 

 

8.2 Observation av hur eleverna arbetade individuellt med Ipad i 

klassrummet 

Det verkade som att eleverna var mer motiverade och tyckte det var lite extra roligt när det 

var uppgifter där de skulle arbeta på Ipad. En elev frågade genast när hon skulle arbeta med 

arbetsschema om hon skulle ”jobba med Ipad”. En del elever log och såg nöjda ut när de 

arbetade med sina uppgifter på Ipaden. 
 

När det gällde att jobba självständigt jobbade en elev vid ett tillfälle med hörlurar som var 

kopplade till Ipaden. Eleven jobbade mycket koncentrerat med skrivuppgifter. Vid ett annat 

tillfälle jobbade en annan elev med ”jakten på kottarna” när det var matematik. Uppgiften var 

att få ner kottar i en burk och att räkna dem. Eleven pillade kottarna i och ur burken utan att 

egentligen räkna dem. När den vuxne tittade till eleven och hjälpte till gick det bra. Även 

andra elever jobbade på så sätt att de tryckte och tryckte på olika alternativ tills det blev rätt 

(trial and error). Vid några tillfällen uppmärksammade jag en del elever som jobbade 

koncentrerat med sina uppgifter men plötsligt utan någon pedagog eller jag hann blinka var de 

inne i en annan app och gjorde andra uppgifter. En elev arbetade vid ett tillfälle med 

taluppfattning och skulle räkna saker en och en. Eleven pekade och räknade, men inte 

samtidigt. 

 

 

8.3 Hur pedagoger upplever att Ipads kan vara ett pedagogiskt och 

kommunikativt verktyg  
 

8.3.1 Pedagogiskt verktyg 

Pedagogerna tyckte att det är mycket positivt för eleverna att jobba med Ipads i skolan. De 

tyckte att barnen hade lärt sig mycket sen de började med projektet som hade hållit på i 

ungefär 1½ år vid min intervju med dem. 
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De är som att barnen blir ”lurade” till att lära sig för de tycker det är så roligt att jobba med 

Ipadsen. 

 

De tyckte att ljudningen vid läsinlärningen hade gått mycket snabbt för två elever sen de 

började träna sådana övningar med Ipads. 

Barnen får respons direkt i övningarna. 

Pedagogerna reflekterade också och sa att de ändå inte kunde veta hur det hade gått om de 

inte hade haft dessa övningar på Ipads.  

 

 

8.3.2 Alternativt verktyg för elever motoriska svårigheter 

Pedagogerna berättade att det är en klar fördel med övningar på Ipad för elever med nedsatta 

motoriska färdigheter. Vid skriftliga övningar när eleverna ska skriva och forma bokstäver tar 

det inte så mycket energi som det skulle göra med papper och penna. ”Vanliga” skriftliga 

övningar visar då enligt pedagogerna inte vad eleven kan utan endast ytterligare vad han inte 

kan!  

På Ipaden tar det bara några sekunder för eleven när kan bara kan klicka på 

bokstäverna i stället för att skriva dom. De måste ju bli mer motiverade att 

jobba med bokstäverna om de känner att de klarar av det! 
 

 

8.3.3 Kommunikativt verktyg 

Pedagogerna var eniga om att eleverna har utvecklats mycket vad gäller deras kommunikativa 

färdigheter sedan de började arbeta med Ipaden som ett kommunikativt hjälpmedel för alla 

barnen i klassen.  

Det har blivit mycket bättre. Speciellt för de elever som inte har något 

tidsperspektiv. Och alla har ju lättare att sätta ord på vad de gjort när de själva 

ser bilderna. Och som vi sa tidigare är det lättare för oss pedagoger att ställa 

frågor som hör ihop med bilderna. Även kamraterna kan ju ställa frågor och 

man kan på så sätt starta ett samtal. 
 

Barnen får ta hem sina Ipads på helgen och ibland även vid andra tillfällen. Syftet är då att 

den ska vara ett stöd för kommunikationen. De ska ta bilder och visa för kamraterna i skolan. 

Ibland är det mamma eller pappa som tar bilderna eller filmar och ibland är det eleverna 

själva. Pedagogerna tycker det är mycket positivt när de får höra att elever har träffats och 

”lekt” på helgerna. 

Ibland träffas eleverna på fritiden hemma på helgerna och tränar tillsammans 

på sina Ipads. Då blir det ju verkligen bra övning.  

 

Men syftet är också att eleverna visar och berättar om bilder hemma som är tagna i skolan. 

Sen tar vi ju bilder i skolan som eleverna får ta med hem och berätta om 

hemma. I början tog vi foton med varje elevs Ipad. Men det blev ju jobbigt. Nu 

tar vi foton med pedagogernas Ipad och sen gör vi Air-drop och lägger över 

lämpliga foton till varje elev. 
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Pedagogerna berättade att de inte hade provat att eleverna skulle göra uppgifter tillsammans i 

kommunikativt syfte på en Ipad. 

Fast på sätt och vis arbetar de ju tillsammans och vi pratar när vi har 

gemensamma övningar på tavlan. 

 

Pedagogerna upplevde inte att barnen spontant visar varandra vad de arbetar med på sina 

Ipads. 

Men det gör de egentligen inte med något de arbetar med. Alltså inte med 

skriftligt material heller. Sen upplever vi att de inte jämför sig med varandra 

heller här på särskolan. De vet att alla har olika uppgifter och böcker. 

 

Pedagogerna berättade att de visar och pratar om bilderna barnen har med hemifrån och om 

bilder de tagit i skolan i kommunikativt syfte. De lägger också ut vissa bilder de tagit i skolan 

i undervisningen på särskolans blogg så att föräldrar och andra intresserade ska kunna ta del 

av dem och se vad barnen gör i skolan. På det sättet är det även möjligt för barnen att berätta 

mer om dessa bilder hemma. 

 

8.3.4 Motivation 

Pedagogerna trodde att Ipad kan vara morot för många elever när det gäller motivationen. De 

menade att barnen tycker att det är så roligt att jobba med Ipaden när det blir som en lek. De 

sa att eleverna blir ”lurade” till att jobba med den och därmed också lära sig. 

 

Det kunde dock vara en del elever som uppfattar Ipaden endast som en leksak och de eleverna 

ville göra som de ville med den, alltså välja appar själva och avbryta övningar och välja nya 

efter eget val. 

För en elev är det en stor motivation när han får jobba med Ipad men han bara 

”leker” med den då. 

 

Pedagogerna upplevde inte att eleverna tyckte att det var tråkigt att jobba med Ipaden.  

De sa dock att det var en elev som kan tycka att det är tråkigt när han/hon inte får göra vad 

hon vill, ”spela” som han/hon säger, på den. Vid några tillfällen har några elever reagerat när 

de ska öva på samma övning på en app om och om igen. 

 

Ibland kan de säga att de inte vill göra en app som de har gjort många gånger. 

 

Pedagogerna ansåg också att eleverna pratade mer om vad de hade gjort i helgen när de hade 

stöd av bilder de tagit med Ipaden. Eleverna verkade mer motiverade när det blev lättare att 

sätta ord på vad de gjort när de själva såg bilderna. De verkade också mer motiverade till att 

svara på frågor och pedagogerna trodde att det var för att eleverna kände att pedagogerna och 

de andra barnen verkligen var intresserade av vad de hade varit med om. 

  

På min fråga om pedagogerna upplevde att eleverna var lika motiverade till att arbeta med 

Ipads som med annat material så tyckte de att man inte kan generalisera ett svar som gäller 

alla i klassen.  
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Man kan inte generalisera det. Det är olika för olika elever. En elev vill absolut 

inte arbeta i böckerna utan bara med Ipad. Men en del elever vill lika gärna 

eller t.o.m. hellre ”jobba i boken”.  
 

8.3.5 Pedagogerna berättar hur eleverna arbetar individuellt med Ipad 

Pedagogerna berättade att eleverna arbetar på olika sätt med Ipad i skolan. I elevernas 

individuella arbetsscheman med svenska och matte är det vissa arbetsmoment och övningar 

inlagda på elevernas Ipad i olika appar som syftar till ändamålet med uppgiften. Vissa 

arbetsmoment passade att ha på Ipaden. Övningarna utgår från vad det är eleverna ska lära sig 

enligt kursplanen och i sin individuella utvecklingsplan. Man arbetar också gemensamt i 

klassen med hjälp av Ipaden via projektorn (kanonen) så att alla kan se. De tyckte att det var 

en nackdel att de inte hade någon smartboard i klassrummet.  

När man ska trycka på någon uppgift på en sida i en app blir det ett moment till 

när pedagogen eller eleven ska komma fram och trycka på pedagogens Ipad. 

Det hade naturligtvis varit mycket mer praktiskt om tavlan var kopplad till 

Ipaden och man kunde toucha direkt på tavlan. 

 

Vid några enstaka tillfällen får eleverna jobba fritt med vad de vill på sin Ipad och välja själva 

vad de ska göra på den. Men det var inte ofta. 
   

Pedagogerna berättade också att eleverna i början av projektet när de precis hade fått sina 

Ipads frågade om de kunde få ha dem och ”göra vad de ville”. Nu efter 1½ år hände det inte 

så ofta. 

De flesta eleverna förstår att övningen med Ipad kommer när det står så i arbetsschemat. 

 

8.3.6  Hur väljer pedagogerna appar/övningar till eleverna? 

Pedagogerna berättade att de först och främst ser till vad eleverna behöver träna enligt deras 

individuella utvecklingsplaner (IUP). Pedagogerna tänker också på variationen. Det är viktigt 

att variera övningar för eleverna så att de lär sig på bästa sätt. Då kan det vara på både Ipad 

och andra övningar.  

Ibland tog pedagogerna hem Ipadsen för att ytterligare sätta sig in i appar och förstå hur de 

fungerade. 

När man ska hitta övningar som eleverna inte har tränat på apparna tidigare 

får man ta hem Ipaden och se hemma hur den fungerar och om den är bra. Det 

kan vara som att spela på ett lotteri annars. Man vet ju inte om de är bra förrän 

man prövat dem. 
 

Pedagogerna brukade även rådfråga och ge varandra tips på vilka appar som är bra. De 

berättade även att de har haft träffar med hela arbetslaget då de delgett varandra tips om olika 

appar. 

 

8.3.7 Får eleverna vara med och bestämma vilka appar/övningar de ska ha på Ipaden?  

Pedagogerna sa att de inte kunde säga att eleverna hade fått vara med och bestämma. De får 

heller inte vara med och välja läroböcker. Det är bara ibland när det är lite ”fritt” i 

klassrummet som de får göra vad de vill på Ipaden. 
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Lika lite som de får vara med och välja läroböcker får de vara med och välja 

appar. Så egentligen har de ju inte så mycket att säga till om vad gäller 

apparna. 
 

Men de berättade att det ibland kunde hända att någon elev kunde ha sett någon app/övning 

som en kamrat har och sagt att han/hon också vill ha den.  Då eleverna är på så olika nivåer 

får då pedagogerna förklara för de eleverna på ett bra sätt.   
 

Då får man säga att han/hon får den när han/hon också ”kan” det som 

kamraten kan. Övningarna i apparna får ju inte vara för svåra.  
 

Men när eleverna har med Ipaden hem får de ju välja helt fritt. De har inga läxor på Ipaden 

och när den är hemma har pedagogerna ingen aning om vad de gör på den. 
 

8.3.8 Kan eleverna jobba självständigt eller behöver de ha mycket hjälp? 

Alla pedagogerna var överens om att de måste ha ”ett vakande öga” hela tiden på alla 

eleverna. Det kan hända att någon elev byter övning när en vuxen inte ser, men de säger att 

det ändå inte händer så ofta. Apparna är oftast inte utformade så att pedagogen kan se 

resultatet och därför menar pedagogerna att det är viktigt att de är med och ser vad eleverna 

gör. 

Tittar man inte som pedagog har man ingen aning om hur eleverna klarar 

övningarna. 
 

Det var också enligt pedagogerna viktigt att vara med och hjälpa till då en del elever inte 

riktigt förstår hur de ska göra uppgiften eller om de helt inte kan klara av den. 

Och ibland gör eleverna inte rätt utan bara trycker och väntar inte på tillfället 

när det är dags att trycka/svara. De bara trycker och trycker om man inte är där 

och visar och hjälper.  
 

8.3.9 Fördelar och nackdelar med Ipads för eleverna enligt pedagogerna 

 

8.3.9.1 De största fördelarna med Ipad enligt pedagogerna 

Pedagogerna sa att eleverna verkligen har fått ett hjälpmedel när det gäller kommunikation. 

De var även positiva till att de hade fått ytterligare ett redskap att variera undervisningen och 

uppgifterna med. 

Eleverna har fått sätt/hjälpmedel till att kommunicera och prata.  

Just här i särskolan känns det även som att det är ett mycket bra sätt att variera 

övningarna och undervisningen på. Det är ju ett roligt sätt att variera övningar 

med. 
 

8.3.9.2 Nackdelar med Ipad i skolan enligt pedagogerna 

Pedagogerna sa att de inte kunde se några nackdelar med Ipaden. När de tänkte efter kom de 

på att det ändå inte var så bra för en elev. 

Det blev inte så bra för en elev när han/hon kom på att det gick att se tv:s 

barnprogram på Ipaden eftersom föräldrarna har inställningen att 

internetuppkoppling på. Sen dess vill den eleven inte göra övningar hemma utan 

bara ha Ipaden till att titta på barnprogram.  
 

Men pedagogerna sa att det var ju hemma och inte i skolan. I skolan såg de inga nackdelar. 
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8.4 Hur upplever eleverna det är att arbeta med Ipads? 

Alla eleverna tyckte att det var roligt att jobba med Ipads men det var svårt för dem att svara 

på mer exakt vad de tyckte om att göra på Ipaden. En elev svarade spela, räkna. En annan 

svarade spela och lyssna på musik. För en elev föreslog jag läsa och skriva och då sa eleven 

skriva. 

 

På frågan om vilken/vilka appar/övningar de tyckte var är roligast så valde jag att låta 

eleverna peka på ikonerna på sina appar då jag insåg att det var för svårt för dem att komma 

ihåg vilka appar de jobbar med. Flera elever pekade genast på appar med övningar de gillade. 

En elev ville genast visa mig fotografier i sina ”bilder”.  Eleven berättade om många bilder. 

En elev förstod inte att jag bara ville veta vilka appar som var roligast. Eleven ville även 

jobba med olika appar när vi satt tillsammans. Det var svårt att förstå att jag bara ville veta 

vilka som var roliga. En elev pekade på Circus – Lego vilken är en app med lekövningar i. En 

elev sa att alla appar var roliga. Annars var listan med elevernas favoritappar med svenska- 

och matteövningar följande: Kul med Duffton, ABC, Bornholmslek, Stava, Läskod, Skolstil, 

Skrivguiden, Little Writer, Nallemix, Mattebageriet, Jakten på kottarna, Mattemums, King of 

Math och Bugs and Buttons. 

 

Fyra elever svarade att det var roligare att jobba med matte och svenska på Ipaden än i 

böckerna eller annat material. En elev svarade att det var lika roligt att jobba på Ipaden som i 

annat material och de andra två eleverna förstod inte frågan. 

 

På frågan om eleven kunde jobba själv med Ipaden eller ville att en vuxen skulle vara med så 

förstod tre elever frågan och av dem svarade en att det gick bra att jobba själv och de andra 

ville ha en vuxen bredvid sig. 

 

På frågan om det var något som var tråkigt att göra på Ipaden var det bara en elev som kunde 

svara och pekade på appen ”Om en bild”. 

 

Två elever kunde svara på frågan om de brukade fotografera med Ipaden och de svarade ja. 

 

På frågan om de fotograferade hemma så svarade fem elever ja och de svarade alla olika vem 

som fotograferade; pappa, pappa och jag, mamma, mamma och jag, jag själv. 

 

Fem elever kunde svara på frågan om de fick vara med och bestämma vad de fick göra på 

Ipaden och fyra svarade nej och en svarade ja. 

 

På frågan om de fick göra övningar tillsammans med någon kompis så förstod de inte riktigt 

frågan. Två elever sa att de jobbade själva. 

 

På frågan om det är roligt eller tråkigt att visa något på Ipaden för kompisarna? så förstod 

jag att det var svårt att svara på de här frågorna och därför beslöt jag att göra ytterligare en 

observation där jag kom en måndag morgon och iakttog när eleverna berättade vad de hade 

gjort i helgen med hjälp och stöd av bilder i Ipaden. 
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9 Analys 
Analysen är uppdelad efter mina frågeställningar. 

 

9.1 Hur arbetar eleverna individuellt med Ipads? 
Pedagogerna berättade att eleverna hade olika övningar på Ipad beroende på vilka individuella 

mål de hade i svenska och matte. Vissa arbetsmoment passade att ha på Ipaden. Pedagogerna 

varierade alltså elevernas övningar genom att låta dem arbeta med olika lämpliga appar på 

Ipaden för att då få ytterligare en variation i lärandet. Hylén (2011) uppmärksammar att lärare 

har flera möjligheter till variation i sin undervisning när de kan använda sig av olika material i 

digital form på datorer. I regeringens slutbetänkande av Carlbeckkommitén SOU 2004:98 

kom man fram till att det är viktigare med varierad undervisning än bara repetition av det man 

ska lära sig. Man förespråkar kommunikation och interaktion för att visa elevers olika sätt att 

förstå. När eleverna har olika övningar på appar och i annat material blir det variation både i 

innehåll av undervisningen och i arbetssätt. Vid några tillfällen hade några elever reagerat när 

de skulle öva på samma övning på en app om och om igen. Om eleven hela tiden får repetera 

samma sak om och om igen finns det risk för att han/hon tappar motivationen och blir 

uttråkad och det kan leda till en negativ inställning till undervisningen (SOU 2004:98).  

 

Det är följaktligen viktigt med variation. Enligt traditionen i utbildning har tonvikten lagts på 

metoder för att eleverna ska utveckla sina kognitiva förmågor, som t.ex. att kunna läsa, skriva 

och räkna. Det viktigaste för utvecklingen av de förmågorna är enligt hjärnforskarna elevernas 

känslor och motivation (Gärdenfors, 2010). Apparna med uppgifterna är alltid mer eller mer 

interaktiva och därmed blir det också variation i undervisningen och arbetssättet. 

 

Det verkade som eleverna var motiverade när de arbetade med sina Ipads. Det kanske är så 

enkelt som den grekiske filosofen Epikuros kom fram till vad gäller motivation. Människan 

vill ha lust och försöker undvika olust. Därför ligger det i människans natur att försöka göra 

sådant som hör ihop med att ha roligt (Stensmo, 2013). Vygotskij ansåg att det är viktigt att 

eleven själv är aktiv och hela tiden få nya utmaningar och på det sättet blir eleven stimulerad 

till att lära sig mer. Det är speciellt i leken som barnet lär sig (Jerlang & Ringsted, 1998). 

Eleverna verkade alltså jobba motiverat och intresserat med sina uppgifter men en del 

behövde som sagt hela tiden stöd av en vuxen eller ett vakande öga så att de inte bytte övning. 

Många lärare tycker att eleverna blir mer motiverade när de använder sig av digitala verktyg. 

Det är positivt, men Myrberg (ref. i Cervin, 2012b) ”vill ändå höja ett varningens finger” för 

att låta datorn själv vara något av en ”motivationsplattform”. Det är läraren som ska vara 

huvudpersonen och det är läraren som ska driva på och motivera eleven och inte datorn. 

Läraren bör också utgå från Vygotskijs proximala utmaningszon i planeringen för eleverna. 

Övningarna ska vara utmanande men inte för svåra (Myrberg, ref. i Cervin, 2012b). 

 

Eleven som jobbade med ”jakten på kottarna” skulle med fingret dra ner kottar i en burk och 

räkna dem. Eleven pillade i kottarna i och ur burken utan att egentligen räkna dem. Det var 

tydligen en för svår uppgift. Eleven klarade den inte utan den blev uppenbarligen en lek 

istället. Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) skriver att det kan bli så om uppgiften är 
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för svår. Det kan också bli en lek om eleven inte finner en tillräckligt stor utmaning i 

övningen. Så var dock inte fallet för den här eleven. Det behövdes hela tiden stöd av en 

vuxen. Det var förutsättningen för att eleven skulle kunna arbeta med övningen. 

Pedagogerna ansåg att de behövde vara med som stöd hela tiden och ha eleverna under 

uppsikt när de arbetade med övningar på Ipaden. Pedagogerna sa också att apparna oftast inte 

är utformade så att de kan se resultatet och därför är det också viktigt att de är med och ser 

vad eleverna gör. Att eleverna bytte appar för att de inte klarade en uppgift skulle kunna bero 

på att datorprogrammen kräver att eleverna ska minnas mer än de har möjlighet att göra. 

Eleverna med en utvecklingsstörning har både inlärningssvårigheter och ofta perceptuella 

svårigheter. Heiman & Tjus (ref. i Appelberg & Eriksson, 1999) skriver att barn med sådana 

svårigheter kan ha svårt med vissa datorprogram där man måste minnas information under en 

längre tid. Kanske tyckte eleverna som bytte övning när personalen inte såg att de hade 

repeterat för många gånger så det blev tråkigt och att de då tappade motivationen. Det är svårt 

att veta. 

 

När pedagogerna valde appar till eleverna såg de först och främst till vad eleverna behöver 

träna enligt sina individuella utvecklingsplaner (IUP). Olsson (2013) skriver att när man som 

pedagog ska välja appar till eleverna måste man noga tänka igenom vad det är man verkligen 

vill att eleven ska träna på och lära sig, på vilket sätt man vill att eleven ska lära sig och varför 

ska eleven lära sig just detta (syftar till läroplanen). Man måste också tänka på vilken nivå 

eleven befinner sig på samt att man måste ta hänsyn till hur gammal eleven är och hur hela 

elevgruppen ser ut. Även Fleisher (2013) anser att det viktigaste är att utgå från vilken 

kunskap det är man vill att eleverna verkligen ska lära sig när man som pedagog planerar 

undervisning och arbetssätt för eleverna. 

 

Eleverna fick själva inte vara med och bestämma vilka appar de skulle arbeta med i skolan. 

Pedagogerna planerade undervisningen efter elevernas individuella mål. Pedagogerna var 

också tydliga med att det var viktigt att övningarna i apparna inte fick vara för svåra. Då kan 

övningen som Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) skriver, övergå till att endast bli en 

lek för barnet och syftet med den försvinner. 

 

Pedagogerna tyckte att man inte kunde generalisera och säga att alla eleverna hellre jobbade 

med Ipad än i skriftligt material. Det var olika för olika elever. En elev ville t.o.m. hellre 

jobba och skriva i boken. Gällhagen & Wahlström (2012) skriver också att man inte helt kan 

ersätta andra lärmetoder och papper och penna med surfplattan utan att den ska fungera som 

ett modernt komplement. 

 

9.2 Ipad som alternativt/kompletterande verktyg i undervisningen och 
kommunikationen  

Pedagogerna var mycket positiva till att eleverna hade börjat jobba med Ipads. De uttryckte 

sig som att barnen blev ”lurade” till att lära sig för att de tycker det är så roligt med Ipaden. 

Barnen tyckte alltså det var roligt och kanske såg de Ipaden som en lek. Vygotskij (ref. i 

Jerlag & Ringsted, 1998) menade att det är speciellt i leken som barnet lär sig. 
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Pedagogerna framförde att de tyckte att två barn hade utvecklat sin läsning snabbt sedan de 

började ha sådana övningar på Ipads. I forskningsprojektet Unos Uno kom man fram till 

samma positiva effekter just vad gäller läs- och skrivförmågan (Melchert, 2014). Även Agelii 

Genlott & Grönlund (2013) hänvisar till en undersökning där man klart kunnat mäta en 

förbättring av elevers resultat när det gäller läsning, men framför allt i skrivning med metoden 

”skriva sig till läsning”. 

 

Pedagogerna var tydliga med att de upplevde en stor fördel för elever med motoriska 

svårigheter att ha övningar på Ipad. När barnen skulle skriva var det lättare på Ipaden 

eftersom de då inte behövde lägga onödig energi på att både försöka skriva och forma 

bokstäverna. Jacobsson & Nilsson (2011) är av samma åsikt och poängterar att Ipad kan vara 

ett bra hjälpmedel för elever med motoriska funktionsnedsättningar. Att skriva på dator kräver 

inte så mycket energi som att skriva för hand. 

 

Pedagogerna upplevde att elevernas kommunikativa förmågor hade utvecklats avsevärt sedan 

de hade börjat arbeta med Ipaden och barnen hade den som ett kommunikativt verktyg. De 

tyckte att eleverna verkligen hade fått ytterligare ett sätt/hjälpmedel när det gällde att 

kommunicera och prata. Det är ett av människans behov. Vi har alla ett grundläggande behov 

att kommunicera med vår omgivning för att vi ska kunna fungera och utvecklas. Det är en 

mänsklig rättighet att få det behovet tillfredställt. Hos varje barn finns behovet att samspela, 

kommunicera och utvecklas och det är viktigt att vuxna ser och utvecklar möjligheter så att de 

kan göra detta (Serrebo, 2000).  

 

Barnen fick ta hem Ipadsen på helgen och ta kort för att sen visa och berätta för kamraterna i 

skolan. Eleverna berättade sen för varandra, med stöd av bilderna från sina Ipads , vad de varit 

med om i helgen. De verkade då vara intresserade, engagerade och glada både med att själva 

berätta eller att få hjälp med att berätta. De visade entusiasm även när de lyssnade på vad 

kompisarna sa. Det var nog den inre motivationen som styrde. Gärdenfors (2011) skriver att 

när man har en inre motivation gör man något av fri vilja och som ger en tillfredsställelse. 

Man är intresserad, nyfiken, koncentrerad och entusiastisk. Läraren berättade också att 

eleverna sa ord och meningar de annars inte brukade säga. Eleverna hade något att prata om. 

De andra barnen ställde frågor till eleven som visade bilderna och då utvecklades ett samtal. 

En del elever sa visserligen inget om sina bilder men det såg ut som att de kände sig delaktiga 

och sa ja och nej när läraren ställde frågor.  

 

Pedagogerna var alltså av uppfattningen att Ipad verkligen kunde vara ett redskap som ökade 

motivationen hos många elever. De tyckte att eleverna verkade mer motiverade när de med 

hjälp av bilderna på Ipaden kunde sätta ord på vad de gjort. Eleverna kunde inte misslyckas 

med att berätta. Antingen sa de något eller sa de inget men de berättade ändå för de visade 

med bilderna. I allt pedagogiskt arbete är motivation den viktigaste drivkraften. Motivationen 

är speciellt viktig för elever som har svårigheter. Motivation är de erfarenheter man har varit 

med om och hur man blir bemött av andra människor. Den huvudsakliga frågan är om man 

tror att man ska lyckas eller misslyckas (Jenner, 2004). 
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Det blev en social samvaro eleverna emellan under lektionen när de berättade för varandra. 

Till samma slutsats kom Phelps (2012) i sin rapport om elever som jobbar med Ipads i skolor 

i Australien. Hon skrev att de funnit bevis för att Ipaden kan vara ett medel för att vara socialt 

delaktig i samhället. Brodin (2008) och Jacobsson & Nilsson (2011)  framhåller att barn med 

utvecklingsstörning har ett särskilt behov av att få många och varierande upplevelser att 

kommunicera om. Det är mycket viktigt att ge eleverna möjlighet till att samspela socialt, att 

leka och att kommunicera så att de får en bra självuppfattning. Skolverket (2015) skriver om 

elevers rättigheter vad gäller delaktighet och inflytande. Det ska synas i arbetet hur lärandet 

organiseras och genomförs. Demokratisk kompetens utvecklas tillsammans med andra 

människor i ett samspel. Därför är det viktigt att eleverna för möjligheter att träna 

kommunikativa förmågor i olika aktiviteter i undervisningen, att de får komma till tals i 

undervisningen och i sin kunskapsutveckling. Karlsudd (ref. i Cervin, 2012a) säger att den 

största vinningen med surfplattor för särskoleelever är att de får fler möjligheter att 

kommunicera. 
 

Mina observationer av ”berättarlektionerna” visar samma resultat som Phelps (2012) rapport 

om hur Ipads kunde användas i skolor i Australien för barn med funktionsnedsättningar. 

Ipaden kan vara ett redskap och medel för att vara socialt delaktig i samhället. Pedagogerna 

berättade att de lägger ut vissa bilder på särskolans egen blogg som de tagit med Ipaden i 

skolan vid olika valda undervisningstillfällen. Då är det möjligt för elevernas föräldrar och 

andra släktingar och intresserade att följa barnen och få en regelbunden inblick i vad de gör i 

skolan. Detta skriver Gällhagen & Wahlström (2012) om. Med hjälp av surfplattan är det även 

möjligt att kommunicera med människor utanför skolan och de får information om vad 

eleverna gör i skolan. Man kan fotografera olika undervisningssituationer och därmed 

synliggör man arbetet på olika sätt och publicerar det på nätet. Det finns olika sätt man kan 

berätta på som lägga ut filmer och man kan ha en klassblogg. I en klassblogg kan föräldrar 

och andra intresserade bli delaktiga i vad eleverna gör i skolan.  
 

Det är viktigt att eleverna får möjligheter att träna sin kommunikation i skolan. Skolverket 

(2011) skriver om elevers rättigheter vad gäller delaktighet och inflytande. Det ska synas i 

arbetet hur lärandet organiseras och genomförs. Demokratisk kompetens utvecklas 

tillsammans med andra människor i ett samspel. Därför är det viktigt att eleverna får tillfällen 

att träna sina kommunikativa förmågor i olika aktiviteter i undervisningen, att de får komma 

till tals i undervisningen och i sin kunskapsutveckling. 
 

Pedagogerna kom endast på en nackdel att jobba med Ipad. Men det var inte i skolan utan när 

en elev endast ville använda sin Ipad till att se på tv hemma. Föräldrarna sa att eleven inte 

ville jobba med apparna när han kommit på att det gick att titta på tv med den. Alenbratt & 

Morell (2014) skriver också att det i deras studie även framkom en del nackdelar med 

surfplattan, t.ex. att den ofta förknippas med lek och underhållning. I en del familjer kan det 

bli ett problem när man vill fokusera på att ha den som stöd i kommunikationen och som 

anternativ till annan inlärning av olika saker. 

 

Pedagogerna sa att de trots allt inte kunde veta hur barnen hade lärt sig om de inte tränat och 

övat på Ipads. Även Rohaug och Lind i Eriksson (1999) framhåller att det finns positiva 
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resultat dokumenterade när det gäller datoranvändning för elever med svårigheter men att det 

är svårt att veta om de positiva effekterna beror just på datoranvändningen. Både professor i 

specialpedagogik Myrberg och utbildningsforskaren John Hattie anser att vinsten med att 

ersätta tryckta läromedel med digitala läromedel är liten om man ser till alla elever. Det är 

däremot dokumenterat att de positiva effekterna blir stora när det ingår digitala läromedel för 

elever som är i behov av särskilt stöd (Cervin, 2012b). 

 

 

9.3 Hur upplever eleverna det är att arbeta med Ipads? 

Alla eleverna pekade på den glada munnen eller sa att det var roligt att jobba med Ipads. De 

verkade alltså motiverade till detta. Jenner (2004) skriver att motivation är den viktigaste 

drivkraften i allt pedagogiskt arbete och speciellt för elever som har svårigheter. 

 

På frågan vad eleverna tyckte om att göra på Ipaden var det en elev som svarade spela och 

räkna. En annan svarade spela och lyssna på musik. Under intervjun med pedagogerna sa de 

att en del elever såg Ipaden endast som en leksak och de eleverna ville göra som de ville med 

den, alltså välja appar själva och avbryta övningar och välja nya efter eget val. De eleverna 

kallade det att ”spela” när de skulle jobba med Ipaden. Alexandersson, Linderoth och Lindö 

(2001) skriver att det ibland kan hända att ett barn utvecklar övningen på datorn till en lek. Då 

tänker barnet bara på att det ska vara roligt.  

 

På frågan om eleven kunde jobba själv med Ipaden eller ville att en vuxen skulle vara med så 

förstod tre elever frågan och en svarade att det gick bra att jobba själv och de andra ville ha en 

vuxen bredvid sig. Elever med en utvecklingsstörning har både inlärningssvårigheter och ofta 

perceptuella svårigheter. Heiman & Tjus (ref. i Appelberg & Eriksson, 1999) menar att barn 

med sådana svårigheter kan ha svårt med vissa datorprogram där man måste minnas 

information under en längre tid. Då kan det också vara nödvändigt med stöd av en vuxen. 
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10 Diskussion 

 

 

Mitt övergripande syfte har varit att undersöka hur pedagoger och elever kan arbeta med 

Ipads i grundsärskolan. Jag har också velat ta reda på elevernas och pedagogernas inställning 

till Ipads som ett digitalt verktyg och komplement i undervisningen och om Ipad kan vara ett 

bra verktyg både vad gäller undervisning och kommunikation för elever med en 

utvecklingsstörning. 

 

Diskussionen består av en resultatdel och en metoddel. I resultatdelen diskuteras resultatet av 

studien och den kopplas samman med litteraturen, forskningen och teori. I metoddelen 

diskuteras valet av metod, dess för- och nackdelar, och vad jag kunde ha gjort på annat sätt. 

Slutligen tar jag upp några tankar och förslag kring fortsatt forskning i framtiden. 

 

 

 

10.1 Resultatdiskussion 

 

10.1.1 Hur arbetar eleverna individuellt med Ipads? 

Pedagogerna berättade att de utgick ifrån de individuella målen och läroplanen när de planerar 

individuella uppgifter till eleverna. Det är oftast individuella uppgifter i svenska och matte 

som eleverna jobbar med på Ipaden. Pedagogerna varierade alltså elevernas övningar genom 

att låta dem arbeta med olika lämpliga appar på Ipaden för att då få ytterligare en variation i 

lärandet.  

 

Pedagogerna tänkte noga igenom vilka övningar de gav till eleverna. De brukade även 

rådfråga och ge varandra tips på vilka appar som är bra. De berättade att de har haft träffar 

med hela arbetslaget då de delgett varandra tips om olika appar. Det är mycket viktigt att 

pedagogen som väljer appen till en elev ställer sig frågorna vad, hur, varför och vem är det 

som ska arbeta med övningarna som finns i appen. Många skolor i Sverige har skickat sina 

pedagoger på föreläsningar av Puentedura som pratar om SAMR-modellen som skapades av 

honom själv. Han har arbetat fram olika modeller för skolor hur de ska arbeta med tekniken 

IT i undervisningen.  

 

Enligt Puenteduras ”SAMR-modell” (Steinberg, 2013) tolkade jag att eleverna när de 

arbetade individuellt arbetade enligt modellens lägsta nivå av de 4 nivåerna. I den första nivån 

används de digitala verktygen i stället för andra verktyg. Man gör samma övningar som 

annars fast i stället på datorn.  

 

Fleischer (2013) som är verksam som forskare, föreläsare och författare är dock kritisk till 

Puentaduras modell. Enligt Puenteduras modell är det processen i arbetet med datorerna, som 

väcker intresset hos eleverna och inte kunskapen i sig. Det viktigaste är att utgå från vilken 

kunskap det är man vill att eleverna verkligen ska lära sig när man som pedagog planerar 
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undervisning och arbetssätt för eleverna (a.a.). Min åsikt också att det viktigaste är att läraren 

har en röd tråd i sin planering och hela tiden utgår från syftet med undervisningen när han/hon 

planerar lektioner och övningar för eleverna. Ändå kan man inte blunda för att det är en 

oerhörd tillgång att ha medel och verktyg som eleverna kan jobba med som ytterligare väcker 

intresse och motivation. 

 

Under observationerna såg jag att eleverna jobbade med varierande uppgifter i arbetsböcker, 

annat material och på Ipads med individuella uppgifter i matte och svenska. På Ipadsen var 

det inlagt olika appar med övningar som eleverna jobbade med. Det verkade som eleverna var 

motiverade och tyckte det var roligt när de arbetade med sina Ipads även om de inte alltid 

gjorde de planerade uppgifterna. Ibland kunde någon elev byta till en annan övning när en 

vuxen inte såg.  Kanske tyckte eleverna som bytte övning att de hade repeterat för många 

gånger med samma övning så det blev tråkigt och att de då tappade motivationen. Det är svårt 

att veta. I SOU 2004:98 står att det finns risk för att eleven tappar motivationen om han/hon 

får repetera samma sak om och om igen. Det kan också vara så att eleven inte klarade 

övningen och den blev då istället en lek. Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) skriver 

att det kan bli så om uppgiften är för svår. Det kan också bli en lek om eleven inte finner en 

tillräckligt stor utmaning i övningen. Så var dock inte fallet för den här eleven. Det behövdes 

hela tiden stöd av en vuxen. Det var alltså förutsättningen för att eleven skulle kunna arbeta 

med övningen.  
 

Pedagogerna sa också under intervjun med dem att en del elever såg Ipaden endast som en 

leksak och de eleverna ville göra som de ville med den, alltså välja appar själva och avbryta 

övningar och välja nya efter eget val. Elever med en utvecklingsstörning har både 

inlärningssvårigheter och ofta perceptuella svårigheter. Det kan ha varit som Heiman & Tjus 

(ref. i Appelberg & Eriksson, 1999) menar att barn med sådana svårigheter kan ha svårt med 

vissa datorprogram där man måste minnas information under en längre tid. Kanske det var för 

mycket att ha i minnet för eleverna i klassen som bytte app när ingen såg. Då kan det också 

vara nödvändigt med stöd av en vuxen. 
 

Jag kan förstå att pedagogerna inte kunde generalisera och säga att alla eleverna föredrog att 

jobba med Ipad än i skriftligt material. Det är olika för olika elever. En elev ville t.o.m. hellre 

jobba och skriva i boken. Gällhagen & Wahlström (2012) skriver också att man inte helt kan 

ersätta andra lärmetoder och papper och penna med surfplattan utan att den ska fungera som 

ett modernt komplement. Det betyder att det är mycket viktigt att anpassa övningarna efter 

eleverna och deras nivåer.  

 

Eleverna verkade alltså jobba motiverat och intresserat med sina uppgifter men en del 

behövde hela tiden stöd av en vuxen och ibland också ett vakande öga så att de inte bytte 

övning.  
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10.1.2 Kan Ipad vara ett bra verktyg för undervisning och kommunikation för elever 

med en utvecklingsstörning?   

Min slutsats är att Ipad visat sig vara ett bra pedagogiskt verktyg när det gäller undervisning 

och kommunikation för elever med en utvecklingsstörning. Alla pedagogerna var också av 

samma åsikt att elevernas kommunikativa förmågor hade utvecklats avsevärt sedan de hade 

börjat arbeta med Ipaden och barnen använde den som ett kommunikativt verktyg. De hade 

fått ytterligare ett sätt/hjälpmedel när det gällde att kommunicera och prata. Pedagogerna var 

även av uppfattningen att Ipad också kunde vara ett redskap som ökade motivationen hos 

många elever. De trodde att eleverna tyckte att det var som en lek att jobba med Ipad och att 

eleverna därför var positiva till att jobba med den.   

 

Pedagogerna tyckte att två barn hade utvecklat sin läsning snabbt sedan de började ha 

läsövningar på Ipads. I forskningsprojektet Unos Uno kom man fram till samma positiva 

effekter just vad gäller läs- och skrivförmågan (Melchert, 2014). Jag tänker att det är 

intressant och att det verkligen är värt att pröva som ett alternativ eller komplement speciellt 

för elever med speciella behov när det gäller läsinlärningen och även skrivinlärningen som 

egentligen går hand i hand. 

 

Pedagogerna sa att de inte visste om eleverna skulle ha lärt sig lika bra utan Ipaden. Det är 

klart att det är svårt att veta när eleverna endast hade arbetat med Ipaden i drygt ett år. 

Forskarna som studerat projektet Unos Uno med en dator till varje elev ansåg det för tidigt att 

se om det blivit någon förbättring av elevernas resultat på grund av just att varje elev hade fått 

en egen dator då undersökningen endast hade pågått i tre år (Hylén, 2014). Även Rohaug och 

Lind i Eriksson (1999) framhåller att det finns positiva resultat dokumenterade när det gäller 

datoranvändning för elever med svårigheter men att det är svårt att veta om de positiva 

effekterna beror just på datoranvändningen. Både professor i specialpedagogik Myrberg och 

utbildningsforskaren John Hattie anser att vinsten med att ersätta tryckta läromedel med 

digitala läromedel är liten om man ser till alla elever. Det är däremot dokumenterat att de 

positiva effekterna blir stora när det ingår digitala läromedel för elever som är i behov av 

särskilt stöd (Cervin, 2012b). 

 

Pedagogerna upplevde att eleverna pratade mer om vad de hade gjort i helgen när de hade 

stöd av bilder de tagit med Ipaden. De tyckte att eleverna verkade mer motiverade när det blev 

lättare att sätta ord på vad de gjort när de själva såg bilderna. De var också mer motiverade till 

att svara på frågor och pedagogerna trodde att det var för att eleverna kände att pedagogerna 

och de andra barnen verkligen var intresserade av vad de hade varit med om. I allt 

pedagogiskt arbete är motivation den viktigaste drivkraften. Motivationen är speciellt viktig 

för elever som har svårigheter. Motivation är de erfarenheter man har varit med om och hur 

man blir bemött av andra människor. Den huvudsakliga frågan är om man tror att man ska 

lyckas eller misslyckas (Jenner, 2004). När eleverna hade stöd av bilderna på Ipaden kunde de 

alltså inte misslyckas. 

 

Mina observationer av lektionerna när barnen med hjälp av Ipaden berättade vad de varit med 

om i helgen visade att de var positiva och pratade mer eller mindre efter sina förmågor. De 



 

 

 

45 
 

visar samma resultat som Phelps (2012) rapport om hur Ipads kunde användas i skolor i 

Australien för barn med funktionsnedsättningar. Ipaden kan verkligen vara ett redskap och 

medel för att vara socialt delaktig i samhället. Jag tyckte också att det var intressant att 

pedagogerna sa att Ipaden kunde vara ett bra kommunikativt hjälpmedel när syftet med att ta 

kort och visa för andra även var att berätta om bilder för dem därhemma som var tagna i 

skolan. Då blir det ju kommunikation båda vägarna. Det är viktigt att skolan ger eleverna 

möjligheter att träna sin kommunikation. Skolverket (2011) skriver om elevers rättigheter vad 

gäller delaktighet och inflytande. Det ska synas i arbetet hur lärandet organiseras och 

genomförs. Demokratisk kompetens utvecklas tillsammans med andra människor i ett 

samspel. Därför är det viktigt att eleverna får tillfällen att träna sina kommunikativa förmågor 

i olika aktiviteter i undervisningen, att de får komma till tals i undervisningen och i sin 

kunskapsutveckling. 

 

Pedagogerna var även positiva till att de hade fått ytterligare ett redskap att variera 

undervisningen och uppgifterna med.  Det är mycket viktigt enligt Karlsudd (ref i Cervin, 

2012) att variera sätt och metoder i undervisningen och speciellt för elever i grundsärskolan. 

Man kan även läsa i SOU 2004:98 om betydelsen av variation både i innehållet och arbetssätt 

i undervisningen. 

 

Variationen i undervisningen motsvarar den lägsta nivån i Puenteduras ”SAMR-modell” med 

4 nivåer. I den första nivån gör man samma övningar som man skulle göra annars fast nu på 

en surfplatta (Steinberg, 2013). Pedagogerna berättade att alla klasserna på grundsärskolan 

hade en gemensam blogg där de la ut bilder från undervisningen så att föräldrar och andra 

intresserade kan ta del och se vad barnen gör i skolan. Detta skulle kunna ingå i Puenteduras 

andra nivå, utveckling. Då är det dock eleverna själva som ska skriva i bloggen i 

undervisningssyfte och det gör inte eleverna i den här klassen.  

 

När det gäller möjligheten för elever med motoriska svårigheter var pedagogerna också 

mycket positiva till att ha Ipaden som ett komplement eller hjälpmedel. När barnen ska skriva 

eller forma bokstäver eller siffror tar det ju mycket energi och kraft att få ner dem på 

papperet. Sen kanske det inte är någon energi kvar att tänka på vad uppgiften egentligen gick 

ut på. Jag tycker att det verkar mycket logiskt att det är så. Man kan inte träna något som är 

jättesvårt för att på samma gång lära något annat. 

 

10.1.3 Hur upplever eleverna det är att arbeta med Ipads? 

Jag är inte säker på att eleverna uppfattade frågorna rätt. Eller med andra ord som jag önskade 

att de skulle uppfatta frågorna. Svaren man får vid intervjuer beror ju mycket på hur frågorna 

ställs och till vem man ställer frågorna. Barnen i klassen är mellan 7-9 år och har en 

utvecklingsstörning och de flesta har även någon grad av autism. Jag anade att det inte skulle 

vara lätt att intervjua de här eleverna men jag ville ändå försöka. Jag ville ändå göra ett försök 

att intervjua barnen. Om man tänker på att barn bör vara delaktiga och lyssnas på ur ett 

demokratiskt synsätt bör de bli tillfrågade i mycket större grad i olika sammanhang. Jag tänkte 

på att vara tillmötesgående, talade tydligt och jag var lyhörd för om barnen behövde mer hjälp 

för att förstå frågorna eller svara på dem. Det är ett kognitivt hjälpmedel som de 



 

 

 

46 
 

utvecklingsstörda personerna i Fritiofs (2007) avhandling ville att andra människor skulle 

tänka på när de pratar med utvecklingsstörda. 

 

Jag tyckte det var svårt att intervjua eleverna för en del verkade inte förstå mina frågor. I en 

del fall svarade de heller inte som jag hade förväntat mig. Både Piaget, och Barke, (ref. i Krag 

Jacobssen, 1993) konstaterar att barn kan ha svårt att svara på det sätt den vuxne förväntar sig 

då de lättare tänker på hur det är just i stunden och inte i ett längre skede. Och det kan ju vara 

så att de svarar hur de känner just i stunden. Innan jag skulle göra intervjuerna med eleverna 

insåg jag på att det nog skulle kunna vara svårt för en del att svara på frågorna om de tycker 

att det är roligt eller tråkigt att arbeta på olika sätt med Ipads. Därför hade jag med en 

”skylt” med två ansikten, ett med en glad mun och ett med en sur mun. Det visade sig vara bra 

för då var det lätt för dem att peka och svara. 

 

På frågan vad eleverna tyckte om att göra på Ipaden var det en elev som svarade spela och 

räkna. En annan svarade spela och lyssna på musik. I efterhand kan jag ifrågasätta min fråga. 

Jag sa inte att jag var intresserad av vad de tyckte om att göra på Ipaden i skolan. De kanske 

tänkte på vad de kunde göra på Ipaden i allmänhet och då tänkte de även på vad de gjorde 

hemma.  

 

På frågan om vilken/vilka appar/övningar de tyckte var är roligast så valde jag att låta 

eleverna peka på ikonerna på sina appar då jag insåg att det var för svårt för dem att komma 

ihåg vilka appar de brukar jobba med. I det fallet var det likvärdigt för alla eleverna då de 

hade sina Ipads med ”sina” appar på som de kunde peka på och visa mig. 

 

Fem elever kunde svara på frågan om de fick vara med och bestämma vad de fick göra på 

Ipaden och fyra svarade nej och en svarade ja. Egentligen hade jag önskat att de hade fått vara 

delaktiga som barn har rätt att vara enligt flera förordningar.  Skolverket (2015) skriver under 

rubriken skolutveckling om elevers rättigheter vad gäller delaktighet och inflytande. Det är 

det viktigt att eleverna får möjligheter att träna kommunikativa förmågor i olika aktiviteter i 

undervisningen, att de får komma till tals i undervisningen och i sin kunskapsutveckling.  

 

Pedagogerna å andra sidan sa att eleverna inte fick vara med och bestämma vilka appar 

eleverna skulle arbeta med i skolan. Pedagogerna planerade undervisningen efter elevernas 

individuella mål. Demokrati är viktigt men det är också svårt ibland. Kanske kunde 

pedagogerna ha låtit eleverna prova på sådana appar de var nyfikna och intresserade av. Då 

skulle de eleverna kanske känt sig mer delaktiga men också själva insett och förstått att 

övningarna var för svåra. 
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10.2 Metoddiskussion 

Min ambition har varit att noggrant redogöra för alla delarna för att studien ska blir så 

trovärdig som möjlig. Jag har följt de etiska forskningsregler som Vetenskapsrådet (2011) 

förordar. Jag finner att de metodval jag gjort var de bästa för ändamålet med min studie. Valet 

att ha en kombination av observationer och intervjuer gav mig en större och sammanfattande 

insikt på området jag ville studera än om jag endast hade använt en av metoderna.  

 

Samtliga intervjuer och observationer var intressanta att göra på olika sätt. Den fokuserade 

gruppintervjun med pedagogerna var mycket intressant och jag tyckte att jag fick svar på 

många av mina frågor. Det kändes som att de blev inspirerade av varandra och det blev små 

diskussioner som utmynnade i svar till mina intervjufrågor.  

 

När det gäller intervjun med eleverna hade jag med facit i hand kunnat förbereda den bättre 

och gjort den mer lättillgänglig för eleverna. Ibland fick jag inga svar. Jag vet inte om 

eleverna inte hade förstått frågan men jag kan tänka mig att de inte förstod när de inte 

svarade. Det kan ju också vara så att de inte visste hur de skulle svara då de har svårigheter att 

kommunicera. Till funktionsnedsättningen autism hör att man ofta inte förstår syftet med att 

kommunicera. Jag hade kunnat förbereda varje fråga med bilder eller annat material så att det 

hade varit lättare för dem att förstå och svara. En elev var tyst och då föreslog jag läsa eller 

skriva. Jag tänkte då på rådet som Bryman (2013) ger. Ibland är det nödvändigt att den som 

intervjuar föreslår ett tänkbart svar på en fråga. Det viktigaste är då att alla respondenter får 

samma alternativ med exempel på svar. Jag gjorde på det sättet när det var lämpligt. Jag 

visade glada och ledsna munnar som barnen kunde peka på vid tillfällen när de kunde svara 

bra-dåligt, roligt-tråkigt etc.  

 

Vad gäller observationerna anser jag att de gav mig bra information av hur eleverna och 

pedagogerna arbetade med Ipads på olika sätt i skolan.  Jag fick möjlighet att studera hur 

eleverna arbetade med Ipad både individuellt och kommunikativt. Det önskavärda hade varit 

att jag hade haft tid att göra ytterligare observationer men det var svårt tidsmässigt. Bryman 

(2013) påpekar också att det vid observationer är nödvändigt att forskaren är på plats under en 

längre tid.  

 

Min undersökning grundar sig på ett bekvämlighetsurval. Jag valde ut personer som passade 

in och var tillgängliga för det jag ville undersöka. Min studie gjordes på endast 7 elever men 

jag kompletterade informationen med intervjuer. Jag fick information som var intressant men 

kanske hade jag fått ett annat resultat om jag hade gjort undersökningen på fler elever och om 

jag hade observerat under fler lektionstillfällen. Nu hade jag inte möjlighet till det tidsmässigt. 

Kanske kan resultatet också ha påverkats av att jag kände pedagogerna och en del elever i 

klassen kände till mig sedan tidigare. 

 

Hela undersökningen har varit mycket intressant att genomföra, vad gäller litteraturstudien, 

observationerna och intervjuerna med eleverna och pedagogerna, bearbetningen av 

informationen och analysen.  
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11 Slutsats 

 

 

Slutsatsen av studien visar  

 

att pedagogerna är positiva till att eleverna på grundsärskolan arbetar med Ipads. De tycker att 

Ipad är ett fungerande digitalt verktyg och komplement i undervisningen vad gäller både 

undervisning och kommunikation för elever med utvecklingsstörning. 

 

att Ipad är ett viktigt kompensatoriskt verktyg för elever med kommunikativa svårigheter. 

 

att eleverna tycker det är roligt och är motiverade till att använda Ipad i undervisningen både 

när de arbetat individuellt med olika uppgifter och som kommunikativt verktyg. 

 

att Ipad kan vara ett alternativt verktyg för elever med motoriska svårigheter då det inte krävs 

så mycket energi till att forma bokstäver och siffror. 

 

att det är viktigt att planera uppgifterna på Ipaden så att det blir en lagom nivå för eleverna. 

De får inte vara för svåra då de kan förändras till en lek. 

 

att det för yngre elever är viktigt med stöd av en vuxen. 

 

att appar för läsinlärning har visat sig vara ett bra komplement till andra metoder då eleverna 

är positiva till att jobba med läsningen på Ipaden.  

 

att det är svårt att veta om inlärningen hade blivit större om eleverna inte hade arbetat med 

Ipad. 

 

att Ipad är ett bra pedagogiskt verktyg för elever med utvecklingsstörning på särskolan med 

många variationsmöjligheter. 

 

 

 

 

Förslag till fortsatt forskning 

 
Utifrån resultatet i min undersökning sätts nya frågor igång, frågor som kan vara underlag till 

vidare studier inom området surfplattor som kompletterande/alternativt verktyg till elever med 

utvecklingsstörning. En intressant infallsvinkel vore att göra en djupare studie på hur en Ipad 

kan vara ett kompletterande/alternativt verktyg där man lagt in applikationen Widgit Go. 

Widgit Go säljs av Hargdata AB. Det är en symbolbas där ca 12000 symboler ingår. Man kan 

där skapa egna undertavlor i många nivåer och byta ut symboler mot fotografier eller ta kort 

direkt. Man kan välja att använda talsyntes eller skapa eget tal. Det skulle som sagt vara 

intressant att ta reda på hur det programmet kan vara ett stöd för barn med en 

utvecklingsstörning och barn med behov av förstärkning till sin kommunikation. 
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13 Bilagor 

13.1 Bilaga 1 Missivbrev till föräldrar 

 

       

Missivbrev 

 
Till vårdnadshavare till elever i klass 1-3 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Hej! 
Efter att ha arbetat många år i särskolan håller jag nu på att vidareutbilda mig till speciallärare 

med inriktning mot utvecklingsstörning vid Linnéuniversitet i Växjö. Jag har gjort detta under 

två år och nu har jag bara kvar mitt examensarbete kvar som är att göra en undersökning och 

att skriva en uppsats. Jag beräknar vara klar i oktober/november nu i höst 2014. 

Jag kommer att göra en undersökning där jag kommer att observera eleverna i klass 1-3 när de 

arbetar/använder sina Ipads. Jag kommer också att intervjua eleverna och fråga dem hur de 

upplever att arbeta med/ använda sina Ipads. Jag kommer även att intervjua pedagogerna i 

klass 1-3 om hur de upplever att eleverna arbetar med/ använder Ipads. 

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur pedagoger och elever arbetar med Ipads i 

särskolan. Jag vill ta reda på om eleverna är mer motiverade till att arbeta med Ipads än i 

skriftligt material och om Ipads kan vara ett medel för att underlätta kommunikationen för 

elever som går i särskolan. Jag vill också ta reda på elevernas och pedagogernas inställning 

till att använda Ipads som ett digitalt verktyg och komplement i undervisningen och om Ipads 

är ett bra alternativt verktyg.  

För att kunna genomföra observationerna och intervjuerna behöver jag ert medgivande då 

eleverna är under 15 år. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst om man inte 

vill vara med. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och inga namn på skolor eller 

personer kommer att kunna identifieras i uppsatsen. Alla uppgifter kommer att förvaras så att 

inga obehöriga kan komma åt dem och när uppsatsen är klar kommer alla anteckningar att 

förstöras. 

Jag kommer att fråga eleverna om de vill delta. Detta är frivilligt. Jag bifogar en blankett om 

ert medgivande om eleven vill delta. Om ni inte vill ge ert medgivande är jag tacksam om ni 

fyller i det på blanketten. Jag vill att ni skickar med blanketten med eleven till skolan senast 

XXXXXXXX. 

När examensarbetet är klart kommer det att publiceras i DiVA som är en gemensam söktjänst 

och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser. 

Jag är tacksam för er hjälp. Observationerna och intervjuerna kommer att genomföras under 

september/oktober månad. Om ni har några funderingar får ni gärna höra av er! 

Vänliga hälsningar Ulla Hedenlo 

Mail: xxxxx  

Tel: xxxxxxxxx 
Min undersökning och examensarbete görs med handledning av  

Marianne Björn  

Filosofie doktor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 

Linnéuniversitetet i Växjö.    

http://lnu.se/
http://lnu.se/
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13.2 Bilaga 2 Blankett om medgivande 

 

  

  
 

Blankett om medgivande för ________________________________________ 
 

Vi medger att vårt barn får medverka i Ulla Hedenlos intervju. 

Deltagandet är frivilligt och eleven kan avbryta när som helst om han/hon inte vill vara med. 

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och inga namn på skolan eller personer kommer 

att kunna identifieras. 

Vi medger inte att vårt barn medverkar i Ulla Hedenlos intervju. 

 

Underskrift av vårdnadshavare 1 

 

Ort och datum______________________________________________________________ 

 

Namn: 

 

Namnförtydligande:__________________________________________________________ 

 

Tel:___________________________________ 

 

Underskrift av vårdnadshavare 2 

 

Ort och datum______________________________________________________________ 

 

Namn: 

 

Namnförtydligande:__________________________________________________________ 

 

Tel:___________________________________ 

  

http://lnu.se/
http://lnu.se/
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13.3 Bilaga 3 Observationsschema 

 

Observationsschema 
 

 

 

 Hur jobbar eleverna med Ipads? 

 

 Hur använder eleverna Ipads som ett kommunikativt alternativt verktyg? 

 

 Skiljer sig elevernas motivation åt vad gäller att arbeta med Ipads vs 

skriftligt material? 

 

 Hur självständiga är eleverna när de arbetar med Ipads? 
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13.4 Bilaga 4 Intervjuguide till eleverna 

 

Intervjuguide  

 
Frågor till eleverna om hur de upplever att arbeta med Ipads. 

 Tycker du att det är roligt eller tråkigt att arbeta med Ipad? 

 Vad tycker du om att göra på din Ipad? 

 Vilken/vilka appar/övningar tycker du är roligast? 

 Om du får välja, vilket är roligast? Att jobba med matte i matteböckerna 

eller på Ipaden? 

 Om du får välja, vilket är roligast? Att jobba med svenska i 

svenskaböckerna eller på Ipaden? 

 Kan du jobba själv med din Ipad eller vill du att en vuxen ska vara med? 

 Finns det något som är tråkigt att göra på Ipaden? 

 Brukar du fotografera med din Ipad? 

Fotograferar du hemma? 

I så fall, fotograferar du själv eller är det en vuxen som gör det? 

Fotograferar du i skolan? 

I så fall, fotograferar du själv eller är det en vuxen som gör det? 

Berättar du något för kompisarna om fotografierna på Ipaden? 

Är det roligt eller tråkigt att berätta för kompisarna om fotografierna? 

 Brukar du visa något på Ipaden för kompisarna i klassen? 

I så fall, vad brukar du visa då? 

Är det roligt eller tråkigt att visa något på Ipaden för kompisarna? 

 Får du vara med och bestämma vad du ska göra på Ipaden? 

 Får du göra övningar ihop med någon kompis någon gång? 
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13.5 Bilaga 5 Intervjuguide till pedagogerna 

 

Intervjuguide   
 

För intervju med pedagogerna 

 
 Hur upplever ni att det är för eleverna att arbeta med Ipads i skolan? 

 På vilka olika sätt arbetar ni med Ipad i skolan? 

 Upplever ni att eleverna är lika motiverade till att arbeta i skriftligt 

material som med Ipads?  

 Hur väljer ni appar/övningar till eleverna? 

 Får eleverna vara med och bestämma vad de vill ha för appar/övningar på 

Ipaden?  

I så fall, på vilka sätt? 

 Får barnen ta hem sina Ipads? 

I så fall, vad är syftet eller uppgiften med att ta hem dem? 

 Tycker ni att eleverna kan jobba självständigt med övningarna på Ipadsen 

eller behöver du ha ”ett vakande öga” hela tiden? 

 Får barnen arbeta tillsammans med varandra på Ipadsen? 

 Är det något barnen tycker är tråkigt med Ipadsen? 

 Visar barnen varandra spontant vad de arbetar med på sina Ipads? 

I så fall, hur visar de varandra? 

 Hur upplever ni att Ipaden är som verktyg/hjälp att kommunicera för de 

elever som har kommunikationssvårigheter? 

 Använder ni Ipaden till att ta foton/filma med? 

I så fall, vem tar fotona/filmar på Ipaden? 

I så fall, hur använder ni/eleverna sedan fotona/filmerna på Ipaden?  

 Vad tycker ni är det mest positiva för eleverna med Ipadsen? 

 Tycker ni att det är något negativt för eleverna med Ipadsen? 

 

 
 


