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1. Inledning 
 

Statens skolverk ska som myndighet främja användning och utveckling av informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) enligt regeringsbeslut U2008/8180/S (2008). Myndighetens 

arbete ska genom att utgå från målgruppers olika behov och förutsättningar bland annat gälla 

inom förskola, skola för kunskapsspridning, användande och utformande av IKT i 

lärprocesser, digitala verktyg och exempel på lärande inom området. 

Enligt Skolverket (2013) har tillgången till elevdatorer i svenska skolor ökat kraftigt sedan 

2008 och Specialpedagogiska myndigheten (2013) menar att moderna IT-verktyg kan ses som 

ett flexibelt och naturligt hjälpmedel/verktyg i skolarbetet. Elever som har svårigheter att 

orientera sig, passa tider eller att planera sin dag i skolan eller utanför skolan kan bli hjälpta 

av tekniska hjälpmedel som lärplatta/surfplatta enligt Hjälpmedelsinstitutet (2013). Vi har 

båda erfarenhet av att arbeta med inom gymnasiesärskolan och har valt att undersöka hur 

grundsärskolans lärare använder sig av lärplatta. Utifrån olika erfarenheter men också 

gemensamma har vi intresserat oss för detta fenomen som ett digitalt hjälpmedel och hur den 

används i grundsärskolan samt vilka för- och nackdelar som kan finnas. 

Studien undersöker lärare/pedagogers förhållningssätt till tekniska hjälpmedel genom 

intervjuer. Studien försöker belysa lärplattans betydelse vid införande och användande av 

lärplatta på fem grundsärskolor. I studien deltar både lärare från träningsskolan och nationella 

grundsärskolan. 

1.1. Bakgrund 

Skolverket (2009) beskriver grundsärskolan som en fristående egen skolform som är till för de 

elever som inte kan nå målen i grundskolan på grund av en medfödd eller förvärvad 

hjärnskada. Vidare menar man att dessa elever behöver mer tid till sitt lärande. Särskolan har 

läroplaner på samma sätt som grundskolan medan kursplaner, betygskriterier, mål och 

program är egna. Särskolan är obligatorisk liksom motsvarande grundskola. 

Gymnasiesärskolan räknas som en frivillig särskola och motsvarigheten är gymnasieskola. 

Elevperspektivet inom särskolan är, enligt skolverket (2009) att varje elev ska ha rätt till en 

utbildning som utgår från elevens förutsättningar och ska också anpassas utifrån eleven. 

Skolans strävan ska vara att utmana och motivera eleverna till högre måluppfyllelse och 

individuella utvecklingsplaner ska skapas för varje elev. I Nya omsorgsboken (2011) beskrivs 

utvecklingsstörning som en kombination av nedsatt eller begränsad intelligens och förmåga 

att på ett självständigt sätt klara vardagslivet. Denna utvecklingsstörning ska ha uppkommit 
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eller debuterat under elevens utveckling till vuxen ålder. Ytterligare en aspekt av lärande och 

skolmiljö är utifrån vilket perspektiv man har för att beskriva individers problem. Enligt 

Emanuelsson m.fl. (2001) kan man utifrån det relationella synsättet mena att det är individen 

som är i svårigheter, jämfört med det kategoriska som menar att det är individen som har 

svårigheter. Det relationella synsättet kan ses som att interaktion och pedagogik utgör grunden 

för vad som sker i samspel mellan olika aktörer. Förändringar i omgivningen förutsätts då 

påverka möjligheterna att uppfylla de mål som är uppsatta på förhand. Enligt Aspelin (2013) 

kännetecknas det relationella perspektivet av vad som sker mellan människor i exempelvis en 

interaktion. I relation till detta perspektiv används begrepp som pedagogiska relationer, 

pedagogiska processer och pedagogiska kontexter där människan ses som ett öppet väsen och 

där utbildningen intresserar sig för pedagogiska processer och relationer som sammanvägs i 

pedagogiska kontexter. Kunskapen konstrueras i ett socialt sammanhang där alla handlingar 

kan ses som ett resultat av ett socialt sammanhang. Vidare kan man förstå den relationella 

pedagogiken som att det sociala samspelet i ett klassrum har betydelse för hur och vad som 

händer ofta oförutsägbart och oplanerat i de möten som görs i klassrummen.   

Enligt skollagen (3 kap. 8 §) har alla elever rätt att få det stöd och hjälp som eleven är i behov 

av samt att alla elever ska har rätt till en likvärdig utbildning (Utbildningsdepartementet, 

2010:800). Enligt skollagen (2010:800) ska alla elever och barn ges stimulans och sådan 

ledning som de behöver i den personliga utvecklingen och i sitt lärande och utifrån sina egna 

förutsättningar för att kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

Nordisk forskning visar på att IT-arbetet har gett en positiv inverkan på grundläggande 

inlärningsförutsättningar inom läs- och skrivkunskap (e-Learning Nordic. 2005). Även lärare, 

elever och föräldrar menar att de upplevt att skolans övergripande mål att förbättra och 

utveckla elevers lärande genom IT haft en positiv effekt. Sett ur ett lärarperspektiv visar 

rapporten också att IT ses som ett värdefullt verktyg av lärarna i avseendet att erbjuda 

utbildning och undervisning för alla elever. Ensor (2012) menar i en artikel att iPads 

möjliggör för elever att samarbeta med andra elever och att bli mer självständiga i sitt lärande 

genom att arbeta i smågrupper kan de byta tankar och idéer med varandra och på så sätt lösa 

problem. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2013) menar att många studier pekar på att elevers 

skolresultat påverkas på ett positivt sätt av aktiv IT-användning och hög tillgänglighet av IT-

hjälpmedel. Här betonas också vikten av att skillnaden mellan skolor inte får bli för stor. 

Risken finns då att likvärdigheten inte längre är aktuell samt att den digitala kompetensen kan 
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komma att vara olik beroende på vilken skola man går på. Hjälpmedelsinstitutet (2013) 

beskriver vikten av att de anpassningar och tekniska hjälpmedel inom olika 

behovsanpassningar som är av nödvändig art inte blir något utan ett förhållningssätt från 

lärare. Hjälpmedelsinstitutet betonar också vikten av att kompetensutveckling följer med den 

nya tekniken både för elever och lärare.  

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2013) menar att IT-verktyg kan användas som 

hjälpmedel till undervisningen och menar också att tekniken som eleverna använder i skolan 

även kan användas av eleverna privat vilket kan leda till bättre skolresultat och stöd till 

lärandet. Det blir därmed intressant att studera införandet av lärplattor i skolan och hur de 

används i undervisningen samt elevernas användning av dem i andra sammanhang. I denna 

undersökning bidrar lärarnas erfarenheter med en övergripande och mer ingående kunskap om 

eleverna. Enligt Hjälpmedelsinstitutet (2013) behöver lärare och skolpersonal lära sig hur 

program och utrustning fungerar och tekniken måste behärskas av alla för att kunna bli en 

resurs i klassrummet. Burden, Hopkins, Male, Martin och Trala (2012) menar i sin studie att 

tillgänglighet och åtkomst av iPads är av stor vikt vid elevers användande av iPads för att nå 

framgång. 

Enligt Maltén (2002) och Boström (1998) ger ett multisensoriskt lärande en accelererad 

inlärning hos eleverna om alla sinnen blir stimulerade men oftast har vi ett starkt 

inlärningssinne som t. ex hörseln. De menar att de riktigt duktiga eleverna har flera starka 

sinnen som förstärker deras inlärning och därför bör så många förbindelser som möjligt 

stimuleras i hjärnan vid inlärning samt att den känslan finns för inlärning. Enligt Maltén 

(2002) påverkas två känslosystem, med anknytning till limbiska systemet, som bearbetar 

sinnesupplevelser med skärpt uppmärksamhet som följd. Musik och rytmer samt bilder 

utlöser känslor och eventuella minnen som lagrats i samarbetet mellan högra hjärnhalvan och 

det limbiska systemet. Genom att det limbiska systemet samverkar med de andra delarna av 

hjärnan kan eleven få helhetsupplevelser, där de kognitiva och emotionella delkomponenterna 

interagerar med varandra. Eftersom känslan spelar stor roll vid inlärning är det viktigt att 

undervisningen upplevs som intressant och spännande vilket ger en större motivation till 

lärande. Motivation har enligt Healy (1999) en stor betydelse vid inlärning och tre faktorer är 

nödvändiga för att vi ska bli motiverade för en särskild uppgift. Dessa tre faktorer är 

emotionell anknytning, utmaning och belöning. Arthanat, Curtin och Knotak (2013) menar att 

lärplatta i skolan har motiverat elever till att komma till skolan. Healy (1999), McClanahan, 

Williams, Kennedy och Tate (2012) menar också att den inre tillfredställelsen är den 
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effektivaste belöningen när exempelvis eleverna har klarat uppgiften och de känner sig 

kompetenta. Campigotto, McEvan och Demmans (2013) försöker i studie fastställa en teori 

om användandet av digitala multidata verktyg, exempelvis lärplatta, stärker uppmärksamhet 

och motivation hos elever med speciella behov och de utgår från Normans Toward a theory of 

memory and attention (1968) som har format en teori om inlärning av information. Enligt 

teorin kan ett minne stärkas genom ökad sinnesnärvaro och den uppmärksamhet som ges 

genom sensorisk aktivitet som det primära och sekundära minnet upplever. En högre input 

genom sensorisk aktivitet skapar ett mer bestående minne och snabbare återkoppling av 

minnet från primära och sekundära minnet vilket förstärker inlärningen. 

Många elever med funktionsnedsättning kan med pedagogiska hjälpmedel som surfplatta få 

större möjlighet att träna baskunskaper inom språk och matematik enligt Fernandez-Lopez, 

Rodrigues-Fortiz, Rodrigues-Almendros och Martinez-Segura (2013). De menar vidare att det 

ökar deras förmåga till inlärning med multimedia verktyg som surfplatta samt att elevens 

uppmärksamhetsförmåga ökar vid användandet av surfplatta. Martin-Dorta, Saorin och 

Contero (2011) beskriver i sin studie att en grupp elever som medverkat i webbaserad träning 

med bärbara touch-screenar, jämfört med elever som inte deltagit, har gjort framsteg. 

 En annan aspekt är den som Hattie (2012) lyfter fram i sin metastudie, där han menar att den 

snabba återkopplingen främjar inlärningen vilket kan gynna elever med ADHD att hålla fokus 

på uppgifterna. Enligt Hasselbring och Williams (2000) är en positiv effekt med multimedia 

verktyg att elever med inlärningssvårigheter ofta ser fler detaljer än vad genomsnittliga elever 

gör och att detta bidrar till att eleven stärks och kan fokusera mer på uppgiften. Studien 

baseras på intervjustudier som är genomförda på fem grundsärskolor i Mellansverige. I 

studien ingår både träningsskolan och nationella grundsärskolan och en anledning till 

undersökningen är att flera skolor inför lärplatta i undervisningen. 

1.2. Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera lärares användning av lärplatta i 

grundsärskolan. 

1.3. Frågeställning 

- Vilken påverkan beskriver lärarna att lärplattan har vid införfarande i 

grundsärskolan? 

- Vilka fördelar och nackdelar finns det med lärplattor vid inlärning och 

användning i undervisning ur ett lärarperspektiv? 



9 
 

1.4. Begreppsförklaring 

Under denna rubrik förklaras relevanta begrepp som förekommer i studien. Vissa begrepp 

förekommer mer ofta medan andra mer sällan. Vi använder lärplatta som begrepp 

genomgående i vår studie men det kan förekomma andra benämningar exempelvis, pekplatta, 

surfplatta, som enligt Nationalencyklopedin (2016) förklaras som en avancerad pekdator som 

kan kopplas mot internet samt att den kan användas för hantering av musik, film, läsning av 

tidningar. Den handdator som är föremålet för vår studie är i vårt upptagningsområde 

uteslutande av märket iPad men benämns ändå som lärplatta. Ofta är de olika teknikerna, 

såsom lärplatta och smartboard, kompatibla med varandra vilket innebär att de fungerar och 

kan användas tillsammans. I de fall i texten där kompatibel förekommer menas att två olika 

tekniker kan fungera tillsammans.  

1.4.1. It 

IT står för information technology, informationsteknik, och är den övergripande benämningen 

för den digitala utvecklingen och dess möjligheter inom datorteknik. 

1.4.2. Lärplatta 

I andra sammanhang kallas även lärplattan för datorplatta, surfplatta, pekplatta, iPad och 

padda. Enligt Nationalencyklopedin (2016) är lärplattan/surfplattan en handdator där 

användaren styr apparaten genom att använda fingertopparna på skärmen för att utföra olika 

moment. Dessa moment utgörs till exempel av att starta program, flytta omkring text samt 

förminska eller förstora text. Skärmen är av typen multi-touch vilket innebär att den känner av 

vad användaren gör när fingrarna rör vid skärmen. Användningsområdet är stort och utgörs 

bland annat av att surfa på internet, göra anteckningar, läsa text, läsa så kallade E-böcker och 

skicka mail. Lärplatta ska dock inte blandas ihop med läsplatta. Specialpedagogiska 

myndigheten (2013) förklarar läsplatta som en elektronisk läsenhet avsedd för läsning av 

böcker i digitalformat där man direkt på skärmen kan läsa texten som i en vanlig bok. 

Däremot har många modeller av läsplatta också nätverk och stödfunktioner. 

1.4.3. Applikationer 

Applikationer eller appar beskrivs av Nationalencyklopedin (2016) som program med olika 

specialfunktioner för läsning av tidningar eller andra specialgjorda nätverkstjänster som kan 

laddas ned mot betalning eller helt gratis.  

Applikationer eller appar skapar möjligheter att använda lärplattan på många olika sätt 

beroende på vilken applikation man har laddat ner. Applikationerna kan vara utformade så att 
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de kan användas som vilket program som helst eller att man måste vara uppkopplad till en 

hemsida via internet. Exempel på ”appar” som förekommer i vår studie och är Teachable-

Agent (TA) som kan beskrivas som ett rollspel och Learning-by-teaching (LBT) som är ett 

lärspel där eleverna lär sig själva genom att lära ut. Blogg är en webbdagbok och kan ses som 

en applikation. 

1.4.4. Smartboard 

Smartboard är ett tekniskt hjälpmedel som kan beskrivas som en interaktiv skrivtavla som 

kopplas ihop med en dator eller lärplatta. Det går då att både visa text och att skriva på den 

manuellt med en avsedd penna eller ett finger. Man kan även visa film och bilder. Smartboard 

är ett varumärke, det finns sålunda andra märken som vi inte kommer att ta upp här. 

1.4.5. Artefakt 

Artefakt är enligt Säljö (2000) ett begrepp för ett konstgjort verktyg eller bruksföremål som 

formats av människan. Inom det sociokulturella perspektivet anser man att människan 

kommunicerar genom språket och genom att använda sig av olika verktyg (artefakter). I 

denna studie blir då lärplattan ett exempel på en artefakt. I löpande text förekommer emellanåt 

begreppet ”artefakt”. Detta begrepp härstammar från det sociokulturella perspektivet, vilket 

kan förklaras som ett konstgjort verktyg eller bruksföremål som formats av människan, såsom 

iPads och iPhones utgör i denna studie. 
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2. Teoretisk referensram 
Den här studien utgår från flera perspektiv för att beskriva hur användandet av nya tekniker, 

såsom lärplatta och iPhones, påverkar klassrumssituationen för lärare samt deras förhållande 

till den digitala tekniken. Det sociokulturella perspektivet används som grund för analys och 

granskning av resultatet och i denna studie ses lärplattor som ett verktyg eller en artefakt som 

används för att kommunicera och där det sociala samspelet och samarbetet leder till lärande. 

Vi har därför valt att beskriva det sociokulturella perspektivet utifrån dessa argument och som 

kontrast beskriver vi Piagets utvecklingsteori (Piaget, 1972; 1973). Det sociokulturella 

perspektivet på lärande har sin utgångspunkt i de teorier som psykologen Vygotsky (1978) 

utvecklade och han menade att människan lär sig i samspel med andra, i en social interaktion, 

där omgivningen påverkar och är avgörande för individens prestation och utveckling. 

Johansson (2012) beskriver det sociokulturella perspektivet som att människan kommunicerar 

genom språket men även genom användandet av olika redskap såsom faktiska materiella 

verktyg. Detta menar han kan ses som ett uttryck för hur människor i en aktiv situation 

kommunicerar, handlar och agerar inom det kulturella och sociala sammanhanget. Wertsch i 

Johansson (2012) beskriver informationssökning på internet som ett sociokulturellt uttryck för 

hur en läroprocess kan se ut. Han menar att kunskapssökandet efter information genom olika 

verktyg inte kan skiljas åt och därför bör studeras utifrån hur internet används i olika sociala 

sammanhang samt hur dessa redskap skapas och vidareutvecklas i ett samhälle. Han menar 

vidare att utvecklingen av teknik och materiella verktyg går hand i hand med utvecklingen av 

immateriella kulturer som består av idéer som kommer fram i ett samhälle. Enligt Säljö 

(2000) används termer såsom redskap och verktyg, för att beskriva hur vi begagnar oss av 

olika resurser. Han menar att det är språkliga, intellektuella och fysiska tillgångar som vi 

använder oss av som verktyg för att förstå och agera i vår omvärld. Vidare menar han att 

problemet i ett sociokulturellt perspektiv inte enbart utgörs av hur vi lär oss utan också hur vi 

tar till oss dessa resurser för att utföra och tänka i praktiska göromål som är beståndsdelar av 

vår omgivning och vår kultur. Kunskaper och färdigheter är ingen biologisk företeelse som 

uppstår i vår hjärna utan de har sitt ursprung i de insikter och handlingsmönster som historiskt 

byggts upp i ett samhälle. Människan tillgodogör sig denna delaktighet genom interaktion 

med andra människor. All kunskap består av tidigare generationers insikter och erfarenheter 

som överförs genom användningen av dessa redskap. Kultur blir ett begrepp som innefattar 

olika delar av människans resurser som finns i olika delar hos individen, dels i den sociala 

interaktionen och dels i den omvärld som avser materiella värden.  Säljö (2000) beskriver 

detta som att kultur avser den uppsättning av värderingar, kunskaper, idéer och andra resurser 
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som vi tar till oss genom interaktion med omvärlden. Här finns också de artefakter och 

redskap som upptar vår vardag. Som exempel tar han upp olika instrument och verktyg som 

informations- och kommunikationsteknologi.  Säljö (1999) menar att det finns ett intimt 

samspel mellan det immateriella och materiella mellan dessa dimensioner och att det centrala 

i det sociokulturella perspektivet är den kommunikation som gör att människan blir delaktig i 

färdigheter och kunskaper. Kunskaper av mänsklig art som insikter, konventioner och begrepp 

har med tiden blivit inbyggda i olika apparater och därmed blivit något som vi kan agera och 

samspela med. Han menar att man även kan se det som att dessa redskap har förändrat våra 

möjligheter att se och upptäcka vår omvärld och att en artefakt kan då ses som ett dött föremål 

men också som ett känsligt redskap som kan brukas för att på ett precist sätt kommunicera 

med omvärlden. 

Piaget (1972; 1973) däremot anser att barns resonemang och idévärld samt sätt att resonera 

skapar en föreställning om världen utifrån redan existerande tankestrukturer. Piaget menade 

att barn och vuxna har helt skilda sätt att tolka, förstå och resonera vilket gör att man inte kan 

ha samma måttstock vid värdering av kunskap. En grundläggande tanke i Piagets syn på 

utveckling är att vi i vårt samspel med omvärlden ständigt regleras genom två samverkande 

processer; assimilation och ackommodation. Dessa är processer av intellektets anpassning 

eller adaption till vår omgivning. Assimilation innebär att vi tar in information och registrerar 

hur omvärlden fungerar och är organiserad, d.v.s. omvärlden uppträder som vi har förväntat 

oss och vi får bekräftelse på våra antaganden. Ackommodation däremot innebär en förändring 

av vårt grundläggande sätt att se på verkligheten och ett exempel är beskrivet av Säljö (2000) 

där ett barn som ser en gasfylld ballong som svävar uppåt istället för att falla neråt. Där 

uppstår en obalans mellan vår föreställningsvärld och vår varseblivning av verkligheten. För 

att balans ska uppstå måste de kognitiva strukturerna förändras så att de inbegriper antagandet 

att alla objekt inte faller ner till marken. När barnet har ackommoderat insikten att vissa 

objekt kan vara lättare än luft har den kognitiva strukturen gett barnet assimilation av en högre 

insikt.  

3. Tidigare forskning  
Vid införandet av ny datateknik i klassrummet krävs samarbete mellan lärare, elever och 

föräldrar för att skapa kreativa och engagerade lösningar som gynnar inlärandet för eleverna 

menar O’Malley, Jenkis, Wesley, Donehower, Rabuck och Ed. (2013). Tidigare forskning 

påvisar att införande av digital teknik i undervisningen lyfter studieresultaten samt gör 
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eleverna mer delaktiga i undervisningen menar Skarin (2007). Vidare skriver han att flera 

studier tyder på att multimedia-verktyg kan stärka elevernas inlärningsförmåga på olika sätt 

beroende på vilken funktionsnedsättning eleven har. En fördel som Flower (2014) lyfter fram 

i sin studie har visat på att användande av lärplatta i undervisningen har medfört en ökad tid 

att hjälpa elever med beteende problem i arbetet med skoluppgifter i jämförelse med arbetet 

med självständiga arbetsuppgifter. Mango (2015) menar i sin studie att resultaten indikerar att 

studenterna inte bara tyckte om att arbeta med lärplattor utan också trodde att lärplattan 

faktiskt hjälpte dem i deras lärande och att lärplattan även gjorde dem mera delaktiga i 

samarbetet i klassrummet. Tidigare forskning visar att det finns svårigheter vid införande av 

ny teknik i undervisningen vilket enligt O´Malleys et al. (2013) kan bero på att fokus läggs på 

den tekniska hanteringen av olika applikationer istället för att fokusera på hur lärplattan kan 

användas som ett komplement i undervisningen. Vooght, Knezek, Cox, Knezek och 

Brummelhuis (2011) påpekar svårigheterna i att förmedla ny teknik och pedagogisk forskning 

som kommer till praktisk användning i klassrummen. Det beror på att lärarna har svårt att 

tillgodogöra sig den nya kunskapen och att få tid till att utbilda sig inom nya multimedia 

applikationer och hur de bäst används i undervisningen. Därför föreslår Beauchamp, Burden 

och Abbinett (2014) i sin studie en modell av hur lärare lärde sig använda lärplatta. Studien 

har även visat att lärarna väljer bort den gängse utbildningen och istället väljer att lära sig 

använda lärplattan själva och tillsammans med sina elever.  

E-learning Nordic (2006) är en nordisk enkätundersökning gjord på 224 nordiska skolor med 

8000 deltagare bestående av lärare, elever och föräldrar. Undersökningen har som syfte att 

dokumentera och visa på de synliga effekter som IT har inom tre områden: Elevers 

prestationer, undervisningsaktiviteter och inlärningsprocesser, kunskapsbyte och 

kommunikation samt att samarbete mellan hem och skola. Studien är en kvantitativ 

inventering av IT-strukturer och antalet utbildade lärare inom IT. Uppskattningar har också 

gjorts på IT:s inverkan på undervisningen. Man menar att inlärningsförutsättningarna inom 

det grundläggande området inom läs-kunskap har haft en positiv effekt, i den anpassade 

undervisningen anser lärare att IT är ett viktigt verktyg för att stödja de elever med teoretiska 

svagheter men även elever med starka teoretiska kunskaper. Studien har också visat att 

eleverna i högre grad är konsumenter än producenter i sin användning av IT samt att eleverna 

i större utsträckning arbetar individuellt snarare än tillsammans. Det finns en stor mängd 

digitala pedagogiska läromedel och appar och Gulz och Haake (2014) i Persson och Lund 

(red) beskriver lär-spel, Learning-by-teaching (LBT), som ett kraftfullt digitalt pedagogiskt 
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läromedel där eleverna själva lär sig genom att lära ut. Man bygger dessa påståenden på den 

teori som Bargh och Schul (1980) framkom med efter studier gjorda med två grupper av 

elever. Den ena gruppen fick lära in materialet till sig själva medan den andra gruppen fick 

lära in materialet för att sedan lära ut det samma. Resultatet blev att de elever som lärde in för 

att sedan lära ut hade en betydligt större tillförlitlighet av bibehållen kunskap. Vidare menar 

författarna att digitala rollspel i så kallade, Teachable-Agent (TA), underlättar för elever att gå 

in i olika roller som markant skiljer sig från deras egna. Ett annat område där digitala 

hjälpmedel kan användas är inom matematiken, där svaga elever kan stödjas utan att bli 

utpekade. Elever med svag utveckling av taluppfattning och sifferstorlekar och med en 

överlag svag grundläggande begreppslig förståelse kan med hjälp av lärspel stimulera och 

utveckla exempelvis tal-uppfattning genom att eleven får en figur i spelet att sköta om och 

olika moment att klara av. Spelet är baserat på forskning om tal-uppfattning enligt Hannula, 

Mattinen och Lentinen (2005). Enligt Campigotto et al.(2013) studie erhölls en ökad 

motivation för inlärning genom användandet av multidata applikation myvoice och eleverna 

fick en bättre självkänsla genom att använda ny teknik, vilket även Gotthard (2002) och Maor, 

Currie och Drewry (2011) och McClanahan et al.(2012) anser samt att det ger eleven mod att 

prova ny teknik och metoder vilket gynnar deras personliga utveckling. En positiv effekt av 

användandet av iPad i undervisning med elever med autism visar på ökad uppmärksamhet och 

ett minskat flyktbeteende har Neely, Rispoli, Camargo, Davis och Boles (2013) visat i sin 

studie men anser att det behövs mer studier som stärker slutsatsen på att Multidata 

pedagogiska hjälpmedel har en positiv effekt på inlärning och lärandepedagogik. Vilket även 

Campigotto et al. (2013) påpekar som har använt myvoice som applikation i sin studie och 

drar slutsatsen att det finns flera svårigheter att överbrygga med att arbeta med 

multidataverktyg och de föreslår fler studier som belyser hur multidata verktyg används och 

fungerar i skolan med elever med speciella behov. En annan svårighet är elevernas förmåga 

att hantera applikationernas system i hur man arbetar med dem och kunna förstå 

instruktionerna i hur man arbetar med appen enligt Campigotto et al. (2013).  

4. Metod 
Som metod för undersökningen har vi valt ett fenomenologiskt perspektiv för att beskriva 

lärplattans betydelse för undervisning. Med en fenomenologisk utgångspunkt är målet att 

utifrån det fenomen som undersöks, lärplattans påverkan i undervisningen, förstå de aktörer 

som intervjuas och hur de upplever att de påverkas av införandet av lärplattan i sin 

undervisning. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är syftet med en kvalitativ 
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forskningsintervju att förstå ämnen ur den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget 

perspektiv, vilket i den här studien är lärarnas. Intervjun hade ett fokus mot ett visst tema och 

som Kvale och Brinkman (2014) beskriver kommer intervjupersonen med hjälp av öppna 

frågor att ta fram de dimensioner som intervjupersonen anser är viktiga i temat. Intervjuaren 

leder under samtalet fram personen till temat men utan att påverka personens uppfattning om 

det. Gustavsson (2011) beskriver hur en planering kan se ut och börjar med 

huvudmålsättningen som härled till syftet med denna studie som är att beskriva och analysera 

elevers användande av surfplatta vid inlärning på grundsärskolan. Nästa steg i planeringen 

blev att göra en intervjumall som gav de huvuddrag som studien var ute efter och som utgick 

från de frågeställningar som vi hade satt upp för studien, vilka var: 

- Vilken påverkan beskriver lärarna att lärplattan har vid införandet i 

grundsärskolan? 

- Vilka fördelar och nackdelar finns det med lärplattor vid inlärning och 

användandet i undervisning ur ett lärarperspektiv? 

 

Gustavsson (2011) föreslår även lista på ämnesområden i vilka man kan tränga djupare ner i 

under intervjun genom att ha en strategi med sina frågor. Vid bearbetning/analys av 

intervjumaterialet föreslår Kvale och Brinkman (2014) att tänka igenom intervjuerna hur de 

ska analyseras innan man börjar med intervjun. 

4.1. Metodval 

Studien är baserad på en kvalitativ metod med en semistrukturerad frågeställning på grund av 

att en kvalitativ metod med enkäter inte hade kunnat ge de perspektiv och reflektioner som 

öppna frågor vid intervju ger utrymme till. Vi hade planerat att intervjua både pedagoger och 

elever men vid vår första kontakt med pedagoger på de berörda skolorna framkom att 

eleverna kunde ha svårigheter att förstå och besvara frågorna på ett relevant och trovärdigt 

sätt. Vi hade också diskuterat möjligheten att göra observationer för att ytterligare tillföra 

studien material men efter att vi diskuterat med pedagogerna, om hur undersökningen skulle 

genomföras, framkom att observationer i klassrumssituation ansågs ge en missvisande bild av 

hur eleverna använder lärplattor. Enligt Piaget´s (1972;1973) utvecklingsteori så kan eleverna 

ha svårt att kunna tolka och förstå samt resonera som en vuxen och därför ha svårt att kunna 

ge konkreta svar.  Orsaken var att eleverna kan påverkas av besökare och därmed skulle en 

observation inte ge en tillförlitlig bild av hur användandet av lärplattor ser ut i en för eleverna 

naturlig klassrumssituation.  
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4.2. Urval 

Enligt Kvale (2010) kan man göra ett strategiskt urval vilket betyder att man söker upp 

personer som passar för det man vill undersöka. Genom detta förfarande kan de intervjuades 

erfarenheter och upplevelser bidra till ett resultat som kan vara av relevans för studien. Vi 

valde utifrån detta förfaringssätt fem olika särskolor. Med bakgrund av frågeställningarna 

valde vi skolor som vi på förhand visste hade tillgång till och arbetade med lärplattor. I 

studien deltar uteslutande lärare med grundläggande lärarbehörighet men också med påbyggd 

kompetens som specialpedagog. Samtliga intervjuade är kvinnor. 

4.2.1. Intervjuade lärare 

Lärare 1, 1-7 lärare med påbörjat lärarlyft till speciallärare, 7 års erfarenhet inom särskolan. 

Arbetar i 6-9 klass grundsär. 

Lärare 2, Förskollärare, 1-6 lärare + spec.ped. 30 års erfarenhet inom särskolan. Blandad 

klass grundsär och träningsskola 6-7. 

Lärare 3, Barnskötare, förskollärare, spec.ped. D-uppsats inom spec.ped. 25 års erfarenhet 

inom särskolan. Arbetar i blandad 3-5 klass grundsär + träningsskola 6-9 

Lärare 4, 0-3 lärare, 7 års erfarenhet inom särskolan. Arbetar med blandad 3-5 klass, grund 

och träning. 

Lärare 5,  gymnastikdirektör, talpedagog + spec.ped, 15 års erfarenhet som grundsärlärare, 

dessförinnan 15 år som idrottslärare inom särskolan. 

Lärare 6, spec.lär. spec.lär. sedan årsskiftet 2014-2015 

Lärare 7, spec.ped med 14 års erfarenhet av särskolan. 

Lärare 8,  22 års erfarenhet inom särskolan. 

Lärare 9, 18 års erfarenhet inom särskolan. 

Lärare 10, 12 års erfarenhet inom särskolan. 
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4.3. Datainsamling och analysmetodik 

4.3.1. Datainsamling 

Vi startade vår undersökning med att undersöka möjligheten att intervjua lärare inom 

grundsärskolan genom en förfrågan till rektor på respektive skola, där vi klargjorde våra 

intentioner med studien och redogjorde för vilka frågor som skulle ställas samt även 

följdfrågor på dessa. Efter att vi fått tillåtelse att intervjua samt mottagit intresse hos lärare att 

delta i vår studie startade vi på var sitt håll med att intervjua fem lärare var. Innan varje 

intervju klargjorde vi syftet med studien och berättade om att den är konfidentiell och 

informerade samtidigt den intervjuade om att denne när som helst under intervjun kunde 

avbryta och avsluta intervjun. Vi klargjorde samtidigt hur lång tid intervjun kunde ta för att 

underlätta för läraren att planera in intervjun. Samtliga intervjuer är inspelade och därefter 

transkriberade. Intervjuerna gjordes i avskildhet och under lugna former. 

4.3.2. Analysteori  

Fejes och Thornberg (2009) menar att den stora utmaningen är att skapa mening ur en stor 

mängd data. De framhåller att det viktigaste i analysarbetet är förmågan att lita på sitt intellekt 

samt att tillåta insikter och erfarenheter styra analysen för att generera nya förståelser av 

datamaterialet. Vi valde enhälligt teman utifrån den modell som Kvale (1997) i Fejes och 

Thornberg (2009) har utformat där de redogör för fem huvudmetoder för analys av kvalitativa 

intervjudata. Koncentrering innebär att ur en stor textmassa omformulera liknande och ofta 

förekommande betydelser till ett mindre antal för att på så sätt få till färre men mer kärnfulla 

formuleringar. Materialet kategoriseras bland annat genom att skillnader och likheter 

analyseras vilket reducerar den stora massan till en strukturerad och mindre del data. 

Berättelse är en metod för att organisera datamaterialet utifrån det sociala och mer tidsenligt 

för att vidareutveckla berättade historier eller skapa en historia som hänger ihop. Modellering 

är att genom analyser av relationer få fram begrepp för att skapa teoretiskt resonemang för att 

genom den teoretiska modellen försöka förstå hur olika saker hänger ihop. 

Fejes och Thornberg (2009) menar att det inte finns några givna regler för hur analysen ska 

genomföras men rekommenderar att man följer olika huvudanalysmetoder för att få en bättre 

överblick över datamaterialet vilket förenklar arbetet. Creswell (2013) beskriver 

analysspiralen där de olika huvudmetoderna ingår, vilka även beskrivs av Kvale och 

Brinkmann (2010) och Fejes och Thornberg (2009) där datamaterialet som insamlats 

koncentreras genom att generera ett eller flera små formuleringar vilka kan göras med hjälp 

av memos. Därefter skapas koder i kategorier genom att analysera likheter och skillnader 
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utifrån data som därefter struktureras upp i ett antal kategorier. Nästa steg i metodanalysen är 

att med stöd av insamlad data skapa berättelser utifrån sociala sammanhang. För att nå en 

djupare innebörd och förståelse av insamlad data tolkas specifika textstycken mot någon 

kontext och teoriförståelse. Nästa steg i processen är att analysera eller skapa begrepp som 

står i relation till varandra för att kunna relatera till någon teoretisk referensram eller modell 

som förklarar de olika fenomen som har uppkommit i det insamlade datamaterialet och varför 

de skapas.  

4.3.2.1. Analystillvägagångssätt 

Intervjuerna gjordes efter en frågemall (bilaga1) som var framställd efter syftets 

frågeställning. Intervjuerna med pedagogerna spelades in för att senare kunna transkriberas. 

När samtliga intervjuer var avklarade och transkriberade började vi med att analysera 

informationen var och en med respektive insamlad datainformation. Dataanalysen påbörjades 

på varsitt håll och utgick ifrån en modell som består av fem huvudmetoder för analys av 

kvalitativa intervjudata som beskrivs av Kvale (1997) i Fejes och Thornberg (2009). Genom 

bearbetningen av textstoffet samlade vi in, var och en på eget håll, återkommande och ofta 

förekommande formuleringar av olika art men av liknande betydelser för att på så sätt minska 

textmassan och därmed skapa egna formuleringar för att minska antalet begrepp. Vid den 

första sammanställningen fick vi på varsitt håll ut framträdande begrepp och innebörder. 

innehållandes ord som utbildning, kunskap. Utifrån vad informanterna beskrivit i intervjuerna 

organiserade vi detta var och en tidsmässigt och socialt för att lättare få ett sammanhang. 

Ytterligare kategoriseringar av det insamlade stoffet gjordes för att reducera textmassan till en 

mer kärnfull text. För-och nackdelar var ett tema som var med redan från början och som 

befästes mer och mer när kategoriseringen fortskred. Vi tolkade därefter datamaterialet på 

varsitt håll genom att jämföra med tidigare forskning inom området.  Därefter skapade vi på 

var sitt håll olika teman för att modellera texten för att hitta sammanlänkningar. När detta var 

gjort utbytte vi textmaterial och gjorde nya tolkningar och modelleringar på den samlade 

textmassan. Vi diskuterade och jämförde vad vi på var sitt håll kommit fram till och gjorde 

utifrån detta en gemensam modellering där vi ytterligare såg till återkommande och händelser, 

likheter och olikheter och skapade teman för en mer beskrivbar och förståbar textmassa 

baserade på innehållsanalysen. Här upptäckte vi flera gemensamma nämnare som bland annat 

attityder, läroplan och förväntningar. Utifrån de gemensamma nämnarna skapades olika 

begrepp som framkom genom att bryta ner analysmaterialet i mindre delar. Utifrån de olika 

begreppen framträdde de teman utbildning, attityder, inställning, förväntningar, för-och 

nackdelar som blev till grund för utvecklande av de frågeställningar som vi kom fram till. I 
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takt med att vi läste och reflekterade över texten ändrades våra teman för att slutligen 

bestämmas. Våra teman framkom tydligare ju mer vi läste och analyserade. 

De teman vi slutligen valde kom till först under berättelseprocessen, det vill säga under den 

tid vi bearbetade textmassan för att skapa sammanhang i analysen. Vi hade från början med 

olika begrepp i resonemanget, läroplan, för- och nackdelar etc., för att på olika sätt besvara 

våra frågeställningar men hade ännu inte fastslagit iden om teman. Under den sista delen av 

analysarbetet, då vi gick in i fasen av att relatera och analysera begreppen med varandra och 

hitta regelbundenheter och återkommande händelser utifrån vår valda teoretiska referensram, 

upptäckte vi möjligheten att tematisera analysen. Vi upptäckte på detta sätt fler och djupare 

innebörder i begreppen och slutligen bestämde vi oss för att ha teman. Dessa blev då, 

utbildning, läroplan, inställning och attityd, för- och nackdelar, förväntningar, tillgänglighet. 

Temana presenteras under analys och resultat. 

4.4. Etiska aspekter 

Vi startade vår studie genom att göra en skriftlig förfrågan om intervjuer hos rektorerna vid 

respektive skola. När detta var gjort och vi hade fått godkännande av rektor samt intresserade 

lärare besökte vi respektive skola för att genomföra intervjuerna. Vid intervjuerna startade vi 

med att informera om syftet med studien och de tänkta frågorna. Vi informerade samtidigt om 

vilka som skulle få tillgång till materialet samt att allt som sägs under intervjuerna skyddas 

och är anonymt. Vi informerade även om tidsaspekten, tiden för hur lång intervjun skulle bli 

samt att varje deltagare när som helst under intervjun kunde dra sig ur och avsluta intervjun. 

En forskningsstudie som inte anger känsliga personuppgifter eller skadar individen psykiskt 

eller fysiskt behöver inte genomgå en etikprövning i lagens mening enligt vetenskapsrådets 

rekommendationer för god forskningssed (2011). Däremot bör man enligt etiska krav 

informera om studiens syfte och få ett informerat samtycke till att vilja delta i studien där 

individens identitet skyddas från att röjas vid publicering.  

Vid det informativa samtycket ingår att deltagande individer informeras skriftligt i infobrevet 

om studiens syfte och de processer som ingår i studien. Deltagarna informeras om att det är 

frivilligt att delta i studien och de när som helst kan avböja att vara med i studien enligt Kvale 

och Brinkmann (2014). Deltagarna ska även få information om forskningsmaterialet och vem 

som har tillgång till det under tiden studien genomförs samt vilken överenskommelse som kan 

tillkomma som skydd för deltagaren och forskaren. I den här studien med minderåriga 

individer som går på särgrundskola måste ett informativt samtycke omfatta personal, elev och 
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föräldrar till de elever som vill ingå i studien. En viktig aspekt vid det informativa samtycket 

är avvägningen mellan att informera den intervjuade personen om syftet utan att låta det 

påverka intervjusituationen. Kvale och Brinkmann (2014) påpekar vikten av att kunna 

genomföra en balanserad intervju där deltagaren inte ska bli påverkad av syftet utan ska 

berätta sin version om temat. 

Konfidentialiteten i studien kommer att bli en överenskommelse mellan deltagande individer 

och författarna bakom studien i vilken deltagarnas identitet kommer att skyddas. Deltagarnas 

identitet skyddas genom att deras namn och skola inte kommer att namnges vilket förhindrar 

att de deltagande individerna lider skada. Studiens syfte avser inte att belysa enskilda 

individers synpunkter utan fokus ligger på lärplattans betydelse i undervisningen och hur den 

används. 

5. Analys och resultat 
Vi har här valt att presentera resultatet utifrån de teman vi presenterade tidigare under 

analysmetodikrubriken, dessa är utbildning, läroplan, inställning och attityd, för – och 

nackdelar, förväntningar, tillgänglighet. Vi valde att tematisera innehållet utifrån den 

insamlade datamängden. Under processen och bearbetningen av den insamlade informationen 

fann vi regelbundenheter och återkommande händelser eller beskrivningar och efterhand 

fördjupades insikten och innebörden av detta och resulterade i följande analys av resultaten. 

5.1. Utbildning 

Detta tema handlar om att de intervjuade har olika förutsättningar att arbeta med lärplatta 

beroende på vilken skola man arbetar på. Utbildningen eller IT-stödet ser olika ut. Ofta får 

lärarna själva lära sig lärplattans funktioner. Tiden utgör ett hinder för att själv sätta sig in i 

applikationer. Utbildningen för användning av lärplatta varierar mellan skolorna och de 

tillfrågade pedagogerna. Exempelvis har bara en skola medvetet och med stöd av kommunens 

IT-mentorer satsat på att försöka utbilda alla pedagoger om lärplattans användningsområden, 

genom att starta en blogg. Där är tanken att alla på skolan ska använda sig av denna blogg för 

att exempelvis lägga in bilder. Här har skolan gjort utbildningen till en gemensam utbildning 

för alla på skolan och där tanken är att alla ska kunna använda lärplatta utifrån sina behov.  

”……vi har gått en gemensam utbildning som heter Vidgitgo, ett 

kommunikationsprogram som Harveydata säljer, och all personal har 

utbildat sig i det så all personal på särskolan har fått utbildning hur man 

använder Ipad. Men alla har ju olika behov, men det här hur man tankar ner 
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appar och så det har vi fått lära oss av varandra, utan utbildningen är mer 

hur vi lägger in i bloggen.” (lärare 7). 

En annan skola har haft utbildning i hur man använder en smartboard och för lärplattan har de 

genomgått inspirationskurser. Medan den största delen, i detta fall tre skolor av de tillfrågade, 

har åtta lärare en autodidakt kunskap gentemot lärplatta som innebär att de på egen hand tagit 

till sig kunskaper inom lärplatta exempelvis via appar och egna sökningar på olika sajter samt 

genom att lärarna lär sig av varandra.  

”- Men det finns säkert fler sätt att använda lärplattan och jag är ganska 

intresserad av It och är man intresserad av data och It är det ju svårare och 

man måste ha ett eget intresse och en nackdel är ju att det inte finna någon 

support att få hjälp vid problem och vi fick de sex lärplattorna och sen då 

hur gör vi och fick inget It-stöd och hela förra hösten gick det åt mycket tid 

att få det att fungera och jag har ju iPhone och iPad med det skulle in på 

nätverk och registreras och det var mycket saker som skulle fixas och det är 

en stor nackdel med lärplattan, men nu skulle dom anställa fem stycken som 

ska arbeta med It på kommun för det är dåligt att man satsar på de här 

resurserna men det finns ingen som kan hjälpa en med support.”(lärare 8). 

 

”Smartboard har vi fått utbildning på och gått några kurser men det har 

mest varit inspirationskurser.” (lärare 9). 

Tillsammans visar studien att lärare till största delen får utbilda sig själva eller tillsammans 

med andra lärare i hur man kan använda sig av lärplatta. Det gäller inte enbart den tekniska 

delen utan även den del som avser hur och vilka applikationer som är meningsfulla och 

tillämpbara i olika klassrumssituationer. Detta görs utifrån hur pedagogen har tänkt sig att 

undervisningen ska se ut baserat på de kursplaner och läroplaner som ska genomsyra 

utbildningen för eleverna. Det framkommer också att pedagogerna på de skolor som till en 

början inte haft en sanktionerad utbildning från kommunen, anser att det inte riktigt finns tid 

att sätta sig in i alla applikationer som erbjuds. Samtidigt anser man sig ändå behärska 

lärplattan som ett tekniskt hjälpmedel i form av exempelvis dokumentering på olika sätt. 

Vanligast är det att lärare och elever använder lärplattan för att dokumentera genom att 

fotografera och filma i eller utanför klassrummet.  
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 ”Jag skulle behöva någon som hjälper mig och lägger in program, och det 

här kan du använda för det och det, det skulle vara bra, tycker jag. För jag 

känner att det här… alltså iPad, det kommer man bara och lämnar. Se, där 

fick ni iPads, säger de då men inget mer. Och man får Smartboards och man 

får allting men man får aldrig klok utbildning på det, det kan jag tycka… det 

skulle jag vilja ha först eller också om det kommer ut en i klassrummet, -ja 

men har du sett den här, så att man får vara med och prova själv och lära 

sig själv först, klokt.”(lärare 4) 

Kompetensutbildningen hos många av de intervjuades skolor verkar inte följa råden från 

Hjälpmedelsinstitutet (2013). Enligt dessa råd är kompetensutveckling av lärare och elever en 

förutsättning för att de ska utveckla kunskap om ny teknik och att det är viktigt att avsätta tid 

för denna läroprocess. 

”Men ja…..så….jag skulle behöva fortbildning i iPad för att jag…. Som 

sagt, jag gillar egentligen sådan här teknik men om man inte hinner eller 

orkar ta till sig det som kommer då blir det… då halkar man lite 

efter.”(lärare 1) 

Det framkommer också att trots bristande utbildning upplever de flesta av de intervjuade 

lärarna att de känner en förtrogenhet till sina egna kunskaper och till lärplattans möjligheter. 

Det är speciellt vid dokumentering och återknytning som lärarna upplever att lärplattan är ett 

stort hjälpmedel. Att det är lätt att handskas med lärplattan, att den är smidig och att man lätt 

kan låta eleverna få se vad som spelats in via smartboard, är några exempel som framkommit. 

Ytterligare aspekter som framförts är att eleverna själva har ett intresse av att ta till sig 

kunskaper om lärplattan och att elever tillsammans skaffar sig kunskap. En pedagog svarade 

att hon inte hade tillräckliga kunskaper och menade att skolan hon jobbade på fick många 

tekniska apparater men att utbildningen på dessa uteblev. Hon ansåg att detta förfarande 

egentligen skulle vara tvärtom där utbildningen kom före tekniken. 

5.2. Läroplan och kursplaner 

Här upptäckte vi att de intervjuade beskriver hur de förhåller sig till läroplanen och kursplaner 

sin planering av undervisningen med lärplatta. Intervjuerna visade att alla tillfrågade på ett 

eller annat sätt kunde relatera sin undervisning med lärplatta till läroplanen och kursplaner. 

Samtliga tillfrågade anser att de utgår från läroplaner och kursplaner när de planerar eller 

använder sig av lärplattan även om det ser olika ut hur de använder lärplattan i 
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undervisningssituationen eller i klassrummet. Två av de tillfrågade menar att läroplanen och 

kurser för eleven utgör grunden i planeringen och att applikationerna blir en del av 

planeringen, medan en pedagog använder lärplattan som en övergripande del av 

dokumenteringen av de planerade lektionerna och har inplanerad återkoppling av det som 

dokumenterats. En annan pedagog planerar användningen av lärplatta genom att göra 

områdesindelningar utifrån läroplanen där dokumentation och återkoppling är en del men där 

framförallt vardagssituationer dokumenteras för att se hur eleverna jobbar och vad de kan 

jobba på för att förbättra.  

”kursplanen har jag med mig hela tiden. Och hur jag relaterar till 

lärplatta…. Det står ju att vi ska använda digitala verktyg och då finns ju 

den här. Det står ju där att vi ska göra så det är……inte mer än så. Du kan 

ju använda den till precis vad som helst.”(lärare 5). 

Det framgår också att de tillfrågade lärarna har en positiv och öppen attityd till tolkningen av 

kursplanen gentemot tekniska hjälpmedel. Kursplanen och eleven är i fokus och lärplattan blir 

ett verktyg som används på olika sätt, beroende på vad som planerats eller vad som ska göras, 

trots en del bristande fortbildning och kunskap. 

 ”Jo, den ligger alltid till grund, jo precis. Sedan står det ju inte hur man 

dokumenterar eller hur man ska göra med dem i själva kursplanen på det 

sättet, men den är ju alltid till grund för lektionsplanering.(lärare 3). 

Samtliga tillfrågade pedagoger menade att de kunde relatera användandet av lärplatta i 

undervisningen, som antingen ett hjälpmedel eller som ett dokumentationsverktyg till 

läroplanen. Det framkommer också att det är läroplanen och eleverna som styr planering och 

utförande av lektioner gentemot eleverna och lärplattan ses som ett hjälpmedel som kan 

användas i många olika situationer och utifrån olika gällande mål beroende på vad som är 

planerat och ska göras och på vilket sätt. 

 ”I vår planering lägger vi in iPaden som något övergripande för att all 

dokumentation sker igenom iPaden och återkoppling med iPaden är viktig, 

det man upplevt och det sparar jag ner i min dator.”(lärare 7). 

Återkoppling och dokumentation är också en del av skolarbetet som samtliga respondenter 

lägger stor vikt vid.  
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5.3. Attityder och inställning till lärplattan hos elever enligt de intervjuade och 

pedagoger  

Enligt de tillfrågade är inställningen hos eleverna att lärplattan är både motiverande och 

stimulerande på olika sätt. Självständigheten ökade menade lärarna.  

5.3.1. Elever 

Attityden och inställningen till lärplattan hos eleverna enligt pedagogerna är att den stimulerar 

och motiverar eleverna på flera områden. Enligt en pedagog ökar bland annat deras 

motivation att komma till skolan. Eleverna har en ökad motivation i sitt lärande när de arbetar 

med lärplattan då den enligt nio pedagoger stimulerar eleverna genom en återkoppling med 

ljud och bilder när de gör rätt på lärplattan.  

”du måste göra rätt för annars händer ingenting och när du har gjort rätt får du                               

den här återkopplingen och då flashar det uti stora färgkaskader” (lärare 6). 

Eleverna anses enligt pedagogerna vara intresserade av olika spel och appar som är roliga att 

arbeta med och deras koncentrationsförmåga ökar enligt pedagogerna bra mycket mer än om 

de ska använda papper och penna att arbeta med som de tröttnar ganska snabbt på. 

Eleverna anses enligt pedagogerna bli mer självständiga och kan ta beslut som att välja vilken 

app som de ska arbeta med under lektionen. Problemet kan bli att få dem att sluta när 

lektionen är slut och att de kan om de får chansen gå ut på nätet eller välja andra program om 

inte läraren låser appen som eleven har valt. 

Elevernas samarbetsförmåga har enligt pedagogerna ökat genom att de är positivt inställda till 

att hjälpa varandra och se vad de andra klasskamraterna har gjort. De hjälper varandra att lösa 

problem med att komma in på olika appar och sajter på nätet. 

5.3.2. Pedagoger 

Vi upptäckte att de tillfrågade lärarna överlag var positiva till lärplatta och att en del också 

uttryckte att det var det bästa som hänt skolan. Olika möjligheter att arbeta på med lärplattan 

är något som många av de tillfrågade lyfter fram. 

Alla pedagoger utom en är positiv till användandet av lärplatta vilket beror på att pedagogen 

känner sig obekväm med tekniken och föredrar att arbeta mer med kroppen och interaktion 

mellan elev och pedagog och använder lärplattan som ett dokumentationsverktyg. 
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Pedagogerna är mycket positiva till lärplattan och några säger att det är det bästa som hänt 

grundsärskolan för att det stärker motivation, koncentration och elevernas lärande på flera 

plan.  

”Ja det är klart det gör och det gör det gör jättemycket och det låter inte mycket 

när man har sex elever som är på olika nivåer så kan du sätta en med det och 

någon annan med annat och lägga mer krut på någon annan elev och att någon 

kollar de andra så det är ett hjälpmedel. De tyckte det var jätteroligt att börja 

med lärplattan och det är inga problem att få dom att jobba på lektionerna och 

det lyfter eleverna till en ny nivå i inlärning.”(lärare 6). 

De lyfter fram att lärplattan möjliggör nya sätt att arbeta med dokumentation. Andra 

möjligheter som nämns är att det går att skapa film och bild med eleverna och att lärplattan är 

jättebra som talverktyg. Ytterligare fördelar utgörs av det finns appar som är anpassade efter 

elevernas olika nivåer och däribland nämns appar för inlärning av att läsa och skriva.  

Pedagogerna märker att det blir lugnare i klassrummen eftersom elevernas fokus riktas mot 

lärplattan. 

En brist vid införandet av lärplattan som särskilt framförts av pedagogerna är att det saknats 

utbildning och support från kommunen. Detta har lett till att det har tagit tid att komma igång 

med lärplattan och att hitta bra appar till eleverna. Om introduktionen i skolan ska bli lyckad 

så krävs det engagerade pedagoger som lägger mycket tid på den digitala tekniken. 

Pedagogerna är positiva till att kombinera olika digitala verktyg som dator, smartboard och 

lärplatta för att stärka elevernas inlärning. 

Pedagogerna är irriterade över att det kan vara problem med att internet inte alltid fungerar, 

att IT–support saknas på flera skolor samt att det inte erbjöds någon utbildning när 

lärplattorna introducerades. Istället är det till stor del pedagogens eget intresse som styr om 

det ska bli ett lyckat resultat ute på skolan. 

Pedagogerna är mycket positiva till de hemsidor och sajter som hjälper dem att analysera 

appar som är bra, vilket sparar mycket tid för pedagogerna. 
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5.4. Fördelar och nackdelar 

Under detta tema kommer det även fram synpunkter på hur inlärningen kan dra fördelar av 

lärplattans möjligheter men även vad som kan leda till mindre bra resultat beroende på olika 

undervisningssituationer. 

5.4.1. Fördelar 

Det som pedagogerna lyfter fram som fördelar med lärplattan är att den stimulerar eleverna 

till en ökad koncentrationsförmåga, vilket resulterar i att eleverna orkar studera en längre 

period på lektionen. Den används som ett belöningssystem då eleverna får använda lärplattan 

när de gjort klart sina uppgifter. En fördel som pedagogerna lyfter är den direkta respons och 

feedback som eleverna får vid användandet av olika undervisningsappar vilket stimulerar 

elevernas lärande. 

En pedagog beskriver att genom att eleverna blir mer självständiga i sina studier med 

lärplatta, får hon mer tid för elever som behöver stöd och att det blir lugnare i klassrummet. 

Lärplattorna går att individanpassa så att de tillmötesgår varje enskild elevs behov med olika 

appar som är anpassade efter olika inlärningssvårigheter. Pedagogerna lyfter fram att 

samarbetet har ökat genom att eleverna visar varandra hur de ska använda lärplattan för att 

öppna appar eller vissa sidor på internet. Genom att koppla ihop smartboard och lärplatta kan 

eleverna titta på varandras arbeten och diskutera, vilket pedagogerna tycker är bra. 

”ja då, men jag hade för några år sen elevens val och då gjorde de en film. Då 

satt de ju tillsammans och försökte redigera och så”(lärare 3). 

Lärplattan i sig väcker elevernas intresse genom sin användbarhet att kunna få tillgång till 

internet och dess sociala medier. Till lärplattan finns det ett stort antal appar som inriktar sig 

på att stimulera elevernas inlärningsförmåga. En annan fördel är enligt flera pedagoger att 

lärplattan är behändig att ta med sig ut och fotografera och dokumentera vad eleverna gör på 

lektionen eller under andra aktiviteter. 

Genom att använda olika program eller appar kan man specialdesigna lärplattan till varje elev 

och som exempel nämns talhjälpmedel samt övning av färdigheter så som finmotorik och att 

använda fingrar istället för penna och papper. 
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5.4.2. Nackdelar 

Det kan vara svårt för eleverna att avsluta sina lektioner med lärplattan och att få dem att göra 

andra saker under lektionen. Lärplattan kan bli en leksak om man inte styr upp användandet 

av den och att det går att låsa apparna som eleverna ska arbeta med.  

”På en dator har du full tillgång till nätet och Google, du kan inte spärra en 

dator. Men du kan faktiskt på en ipad spärra apparna, att nu är de här apparna 

som ligger här och att det är dem som du jobbar med. Det tycker jag är 

jättebra.”(lärare 1). 

Om eleverna får fri tillgång till lärplattan lär de sig snart att flytta mellan appar och gå ut på 

internet och att återställa lärplattan kan ta mycket tid, säger några pedagoger.  

Ett annat problem är appar vars respons på felaktiga svar upplevs som roligare än responsen 

på rätta svar. Det leder till en felaktig inlärning genom att eleverna klickar på fel svar för att 

det ger en häftigare respons. Det kan vara svårt att hitta bra appar och det tar tid att leta på 

internet och att prova dem. Ibland fungerar inte uppkopplingen mot internet vilket kan ställa 

till med problem under lektionerna och då måste man ha en alternativ lektion eller plan. 

Lärplattan kan ha svårigheter att kopplas ihop med andra digitala medier som skrivare, 

smartboard och dator.  

”Det är precis som det var nu på förmiddagen så streamar vi en film från SMHI 

och så bryts den bara så och det är något fel, och då gäller det ju att plocka 

fram i rockärmen något annat för alla blir ju liksom ….blev inte det vi hade 

tänkt”(lärare 2). 

En förutsättning för en lyckad satsning på undervisning med lärplatta är att personalen är 

intresserad av digital teknik och att de får tillräckligt med tid vid uppstarten, annars kommer 

det inte att fungera. Pedagogerna har oftast inte fått någon utbildning inför introduktionen av 

lärplattan utan endast en pedagog har fått det genom kommunen. Flera pedagoger känner att 

de har för lite utbildning inom det digitala området för att kunna utnyttja lärplattorna fullt ut. 

De saknar teknisk support och måste försöka lösa problemen själva vilket är irriterande och 

tar mycket tid enligt de flesta av pedagogerna. 

5.5. Förväntningar 

Vi upptäckte att teknikintresse och erfarenhet av att använda lärplatta har betydelse för vilka 

förväntningar de intervjuade har på lärplatta som hjälpmedel i undervisningen. 
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”De positiva förväntningarna uteblev eftersom jag hade för dåliga förkunskaper 

och tid att sätta sig in i lärplattan och hur olika appar fungerar”. 

Lärare 1 grundsär som är språklärare har positiva förväntningar på lärplattan och ser den som 

en tillgång för eleverna att träna både uttal, skrift och lästräning. 

Förväntningarna är att det ska bli lättare att göra film och dokumentera men pedagogerna som 

nyligen har börjat använda lärplattan ser även många svårigheter vid införandet. Bland annat 

nämns teknik som inte fungerar och svårigheter i att hitta appar som innehåller bra 

arbetsmaterial. De känner att de inte har den förkunskap som krävs för att lyckas fullt ut med 

lärplattan i början vilket ger negativa förväntningar och inställningar vid användandet av 

lärplattan. 

”Det som har varit svårt är nätverket i kommunen som inte har fungerat och det 

har även varit problem med konton och användar uppgifter……..det har varit en 

process som har varit lång och seg och vi är jätteglada att vi är i gång och vi 

kan tänka oss att det är likadant på andra ställen att och att det har tagit ett år 

ungefär” (lärare 7). 

Pedagoger som har ett teknikintresse och förkunskaper om hur lärplatta och appar fungerar 

har högre förväntningar och ser många positiva aspekter och möjligheter i införandet av 

lärplatta. De pedagogerna har större förväntningar på vad man skulle kunna göra med 

lärplattan än de med lite erfarenhet av att arbeta med lärplattan. 

Eleverna som tyckte att det var intressant och roligt att börja använda lärplattan lärde sig fort 

hur den fungerade med olika appar och eleverna uppskattade särskilt att söka efter roliga 

saker på nätet och på Youtube. 

5.6. Tillgänglighet 

I analysen av detta tema visar det sig att det är oftast lärarna själva som styr i vilken 

utsträckning eleverna ska ha tillgång till lärplatta. 

Lärarna styr i vilken utsträckning eleverna ska få tillgång till de lärplattor som skolan 

erbjuder. Av de tio tillfrågade lärarna har tre skolor en hel klassuppsättning av lärplattor 

medan de resterande sju skolorna har tillgång till lärplattor men inte till var och en.  

”Vi har en klassuppsättning för klassen men vi har fått lite snålt tilltaget så 

vi har inte riktigt till alla i klassen men jag har fått förmånen att ha en till en 

och jag har inte dem personliga utan jag har numrerat dem och de har fått 
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namn på dem. Och det är för att det finns saker som dom sparar på sina 

iPads och det finns individuellt anpassade iPads med övningsappar för den 

eleven, så finns enskilda anpassningar för enskilda elever.”(lärare 6). 

Studien visar att det skiljer sig mycket lite mellan de skolor som har en hel klassuppsättning 

lärplattor och de skolor som har färre avseende hur mycket eller ofta de används.  

”Ja…..nu…… har vi som sagt inte en till varje elev och våra elever är ju så 

lydiga på ett sätt. ”(lärare1) 

 ”Men det tycker jag …jag tycker inte om…i vår grupp tycker jag inte de ska 

sitta med varsin. För där behöver dom träna mer på att vara ihop med 

andra…och så … andra grupper kanske… att det passar bättre med de 

elever vi har, dem behöver vi ha… att man samarbetar mer med någonting 

för att träna på det.”(lärare1). 

Här framgår det också att möjligheten att erbjuda en lärplatta till varje elev inte alltid är att 

föredra. 

Studien visar att lärplattan används på olika sätt beroende på skola. Antingen som 

dokumentationsverktyg och till att filma olika händelser i klassrummet eller utomhus i annan 

skolverksamhet för att sedan visas på smartboard inför hela klassen som en form av 

återkoppling. 

” Jag kan se en fördel med en elev som har lite grovmotoriska problem, att 

man kan rita på den, man kan använda själva skärmen som…. Då behöver 

man inget verktyg liksom, och det hade hon inte kunnat göra innan. Vi har 

ingen sådan pekgrej.”(lärare 1). 

Man använder även lärplattan som ett verktyg i undervisningen, ett övningsredskap, där 

elever med motorikproblem kan använda lärplatta genom pekskärmen. Den används också 

som komplement till traditionella arbetsböcker och utförandet av arbetsuppgifter liknar de 

traditionella men har ett snabbare förlopp och feedback och är mer intressant för eleven. 

Eleverna kan oftast själva filma och ta bilder på det som sker i klassrummet eller i 

närområdet.  

På de skolor som använder lärplattan som en belöning efter avslutad arbetsuppgift får 

eleverna själva använda lärplattan under en del av lektionen men framförallt på sin rast. 
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Elever med personlig lärplatta får hjälp att dokumentera och har hela tiden tillgång till sin 

egen lärplatta. Detta medför dock inte att allt som denna elev gör utgår från lärplattan.  

”Eleverna behöver så mycket stöd så det sitter en personal per elev här i 

klasserna. Det behöver inte vara så att de behöver hjälp hela tiden utan för 

att de ska hålla kvar eleverna i det som de ska göra. Vi har fem plattor per 

arbetslag, 12 elever och 6 per klass, vi har inte riktigt en hel 

klassuppsättning utan behöver ha fler plattor för att kunna jobba en till en, 

vi använder då plattor och datorer till de andra eleverna. Vi använder 

plattor och datorer ihop med smartboard.”(lärare 10). 

Tillgängligheten till lärplattan är stor, visar studien, även om det inte är en lärplatta till varje 

elev, och de tillfrågade pedagogerna menar att de använder lärplattan med utgångspunkt från 

vad som för tillfället sker i klassrummet eller på annan plats där undervisningen som t.ex. när 

man är utomhus kan lärplattan fungera som bildkamera eller filmkamera för dokumentation. I 

klassrummet kan lärplattan användas för att motivera elever att arbeta med engelska, svenska 

eller annat som de i det traditionella arbetssättet tycker är svårt men som på lärplattan är 

roligt. 

En del av skolorna har däremot vissa restriktioner avseende tillgänglighet för att stävja 

spelandet som de anser att det kan bli för mycket av. Enligt de tillfrågade har man 

restriktioner som innebär att spelandet på lärplattan endast får ske under den första rasten. 

Därefter får man göra annat på lärplattan, dock inte spela spel. En skola har ytterligare 

begränsat spelmöjligheten genom att inte ha spelappar i skolan.  

Sammanfattningsvis ger studien en bild av hur lärplattans tillgänglighet gentemot elever styrs 

av vad den ska användas till. Eleverna kan när som helst, om lärare medger detta, spela spel 

enskilt eller tillsammans, se på film, filma eller ta bilder. Detta kan de oftast göra på egen 

hand utan instruktioner från lärare. Däremot visar studien att tillgängligheten för lärplatta 

under lektioner i de olika ämnena styrs utav personalens inställning till lärplatta. Den är viktig 

anser lärarna, för att kunna erbjuda lärorika övningsuppgifter genom olika appar och ge 

eleverna möjlighet till utveckling genom den teknik som lärplattan erbjuder. Lärarna letar ofta 

själva upp lämpliga övningsappar åt elever och detta tar ofta mycket tid i anspråk. 

Genom att använda lärplattan i undervisningen får man ett komplement till den traditionella 

undervisningen men också ett verktyg och hjälpmedel som har skapat och skapar intresse hos 

eleverna. 
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6. Diskussion  
Syftet med studien var att beskriva och analysera lärares användning av lärplatta i 

grundsärskolan och frågeställningarna var, 

 Vilken påverkan beskriver lärarna att lärplattan hade vid införandet i grundsärskolan? Vilka 

fördelar och nackdelar fanns det med lärplattor vid inlärning och användning i undervisning 

ur ett lärarperspektiv? 

I metoddiskussion beskriver vi utgångspunkten av analysen i vår studie. I resultatdiskussionen 

försöker vi besvara frågeställningarna samt diskutera dessa i relation med tidigare forskning. 

6.1. Metoddiskussion 

Studien var inriktad på att undersöka både elevers och pedagogers användande av lärplatta 

men vid kontakt med grundsärskolorna framkom att pedagogerna ansåg att det skulle bli svårt 

att intervjua eleverna för att erhålla relevanta svar på de frågeställningar vi sökte. 

Utgångspunkten för studiens analysmetod var att genom kvalitativ analysmetod försöka förstå 

de olika temana utifrån den intervjuades eget perspektiv, vilket rekommenderas av Kvale och 

Brinkman (2014). Studien är baserad på en frågeställning med öppna frågor (se bilaga 

frågeställning) för att ta fram de dimensioner som intervjupersonen tycker är viktiga i olika 

teman. Detta beskrivs av Kvale och Brinkman (2014) och Gustavsson (2011) som att 

intervjuaren leder personen till temat men inte till dess uppfattning. 

Studiens syfte var att få en djupare insikt i frågeställningen och de fenomen/teman vi hade 

valt och valde därför bort att göra en kvantitativ undersökning som baseras på enkäter. Att 

studien inte är baserad på observationer beror på att vi som personer kan påverka elevernas 

skol- och vardagssituation vilket därmed inte skulle ge en korrekt bild av hur lärplattan 

används. Observationer uteslöts även på grund av att det bedömdes ta för lång tid i 

förhållande till studiens tidsram. 

Vid transkriberingen framkom en stor mängd data utifrån de tio intervjuer vi gjorde med 

pedagogerna på fem grundsärskolor. Fejes och Thornberg (2009) menar att den stora 

utmaningen är skapa mening ur en stor mängd data. De anser även att det inte finns några 

givna regler för hur analysen ska göras men rekommenderar att man följer olika 

huvudanalysmetoder för att få en överblick på sitt datamaterial.  
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6.2. Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att studera vilken betydelse lärplattan har haft vid införandet på 

grundsärskolan och vid analysarbetet framkom två frågeställningar. Den första 

forskningsfrågan handlade om att undersöka vilken påverkan de intervjuade lärarna beskriver 

att lärplattan har vid införfarande i grundsärskolan. En framgångsfaktor för införandet av 

lärplatta är att tid tillsätts till pedagogerna för att lära sig tekniken och de tillbehör som finns 

till lärplattan. Vidare menar pedagogerna att det krävs ett stort engagemang av att lära sig ny 

digitalteknik för att det ska fungera, vilket O`Malley et al. (2013) menar kräver samarbete 

mellan lärare, elever och föräldrar för ett lyckat införande av ny datateknik i skolan men anser 

också att fokus bör ligga på hur lärplattan kan utgöra ett komplement i undervisningen istället 

för att fokusera på att lära sig tekniken.  

Vid införande av lärplattor i grundsärskolan kan förväntningarna variera på grund av 

pedagogernas förkunskaper gällande IT-kunskaper och förtrogenhet med att använda lärplatta 

och appar sen tidigare. Även Voogt et al. (2011) påpekar att kunskaper i att använda lärplattan 

är en förutsättning för att införande av digitala pedagogiska verktyg samt hur pedagogerna ska 

integrera lärplattan i undervisningen för att man ska lyckas, vilket även flera pedagoger i 

studien påpekar är en framgångsfaktor vid införande i undervisningen. En svårighet vid 

införandet av lärplatta med appar är enligt pedagogerna att eleverna har svårt att förstå 

instruktionerna, vilket även Campigotta et al. (2013) påpekar. Fernandez-Lopez et al. (2013) 

anser att elevernas intresse ökar vid användandet av lärplatta och ökar deras inlärning 

samtidigt som de blir underhållna av att arbeta i appar som enligt pedagogerna har ljud och 

bilder som skapar intresse för inlärning som en lek. 

Flera pedagoger som på senare tid infört lärplattan i undervisningen använder den oftast som 

ett dokumentationsverktyg för att ta bilder och göra film med eleverna vilket beror på 

lärplattans tillgänglighet att ta med sig i olika undervisningssituationer. Vid visning av 

elevernas dokumentationsmaterial av en studieuppgift på smartboard som flera av 

pedagogerna gör kan eleverna diskutera sina arbeten med varandra och på så sätt delge 

varandra färdigheter och kunskaper, vilket både Säljö (1999) och Vygotsky (1978) menar 

stärker barns sociala samspel och interaktion med omvärlden. Tillgängligheten av lärplatta 

som hjälpmedel för elever och lärare har i studien visat sig vara stor vilket i sig är en 

förutsättning för att kunna använda och begagna sig av den i undervisning eller som 

dokumentationsverktyg. Flera pedagoger som har använt lärplattan en längre tid har kunnat gå 

från ett dokumentationsverktyg till ett mer multidataverktyg med individuellt anpassade appar 
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och lärspel till eleverna vilket Gulz och Haake (2014) anser stärker elevernas inlärning.  

Burden et al. (2012) belyser i sin studie att bland det viktigaste är att eleverna ”äger” var sin 

lärplatta för att användningen ska bli så framgångsrik som möjligt. I resultatdelen framgår det 

att det inte är alla pedagoger som har lärplattor till alla elever. Endast två av lärarna hade 

lärplattor till varje elev och personal medan de övriga lärarna hade en uppsättning lärplattor 

som dock inte räckte till var och en av eleverna. De lärare med färre lärplattor ansåg inte att 

detta var ett problem. Anledningen till detta kan vara att de för tillfället inte använder 

lärplattan som hjälpmedel i undervisningssituationen utan snarare som ett 

dokumentationsverktyg som då används av en elev eller lärare åt gången. Men enligt Burden 

et al. (2012) blir användandet med en egen iPad eller lärplatta mer rutinmässigt. Det kan 

också leda till att dynamiken i klassrummet och alternativen till inlärning blir större. 

Eleverna kan också få använda lärplattan till att spela spel eller lyssna på musik som en 

belöning efter att ha utfört och klarat av en uppgift. Även under rasterna kan eleverna få sitta 

med lärplatta. Där lärplattorna bara finns i ett begränsat antal finns det en risk att det endast 

blir ett fåtal elever som har möjlighet att använda lärplatta under rasten för att spela spel eller 

lyssna på musik.  

Inom grundsärskolan använder sig de intervjuade pedagogerna av lärplattan på olika sätt i och 

utanför klassrummet och i undervisningen. Tydligast framgår två olika sätt, som ett verktyg 

för dokumentation och som ett alternativt verktyg till den traditionella undervisningen. Vi 

menar vidare att det dokumenterande arbetssättet som framgår i studien handlar om att 

dokumentera aktiviteter såsom klassrumssituationer, utflykter och studiebesök för att med 

hjälp av smartboard göra återkopplingar och sammanfatta vad som gjorts. Det används även 

för att kunna utvärdera och eventuellt förbättra sådant som kan förbättras hos elever eller 

pedagoger. Under dokumenteringen kan eleverna själva utföra arbetet genom att med hjälp av 

lärplattan antingen ta stillbilder eller att filma i olika situationer. Här finns en elevmedverkan 

men också en elevpåverkan eftersom eleven själv kan välja vad den ska filma. Säljö (1999) 

menar att artefakter, i det här fallet lärplatta, är de redskap vi använder oss av i vardagen och 

då även i skolan som hjälpmedel i undervisning eller dokumentering av aktiviteter. Genom att 

eleverna via interaktion med lärarna lär sig att hantera tekniken kan de också påverka och på 

så sätt kommunicera sin färdighet med hjälp av lärplattan genom att välja vad som ska 

fotograferas eller filmas. I det sociokulturella perspektivet är det centrala kommunikation och 

när eleverna filmat och sedan visar detta tillsammans med övriga skapas ett samspel genom 
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att eleverna ser resultatet av filmen samt att de filmade eleverna får se sig själva samt kan 

reflektera över detta.  

Det andra arbetssättet som framkommer i studien visar på användandet av lärplatta som ett 

komplement eller alternativ till den traditionella undervisningen som utspelar sig vanligtvis i 

klassrummet under olika lektioner. Bland de tillfrågade pedagogerna framkommer det 

liknande exempel men med den skillnaden att applikationerna kan se olika ut. Exempelvis 

används lärplattan under kärnämneslektioner såsom matematik, svenska, engelska och lärspel. 

Det är främst övningsapplikationer, det vill säga alternativ till den traditionella 

övningsuppgiften som nu istället görs på lärplatta. Det innebär att eleverna själva löser 

uppgifter genom att fylla i eller peka på olika symboler. De tillfrågade pedagogerna använder 

även applikationer till eleverna där de ges möjlighet att läsa och skriva på lärplattan. En annan 

möjlighet är inläsningstjänst som tillhandahåller böcker och där eleverna får de upplästa om 

de så vill. Lärarna poängterar betydelsen av lärplattan som något som är både roligt och 

intressant för eleverna och som exempel ges bland annat att elever som annars inte vill eller 

kan utföra ett arbete med penna och papper mer än gärna arbetar med övningsuppgifter på 

lärplattan. Här kan man dra slutsatsen att lärplattans betydelse inte ska underskattas utifrån det 

intresse den skapar hos eleverna samt att skolarbetet kan bli betydligt roligare med hjälp av 

lärplattor. Dock innebär det ytterligare en belastning för lärarna, vilket framkommit i denna 

studie, då de själva måste utbilda sig och hitta lösningar för att kunna använda lärplatta i 

undervisningen utifrån vad läroplanen säger vad och eleverna har för behov av.  

Men även andra sätt förekommer, exempelvis som hjälpmedel för en speciell elev med 

spatiala och kommunikativa handikapp där lärplattan genom sin touch-screen blir ett 

hjälpmedel för denna elev att kommunicera med.  I en studie av Martin-Dorta et al.(2011) 

som beskriver webbaserad spatial träning med bärbara Touch screenar, har effekten av träning 

på lärplatta visat på att eleverna har gjort tydliga framsteg i sin spatiala förmåga jämfört med 

den grupp som inte fick någon träning, vilket Piaget( 1972: 1973) menar  är en process av 

intellektets anpassning eller adaption till omgivningen. Det kan vara av vikt att erbjuda 

kontinuerlig träning på lärplatta för att ge eleven möjlighet att utvecklas i sin förmåga att 

bland annat kommunicera. 

Den andra forskningsfrågan som framkom vid analysarbetet handlade om att undersöka vilka 

fördelar och nackdelar som det finns med lärplattor vid inlärning och användandet i 

undervisning. Det positiva med lärplattan enligt pedagogerna är att den stimulerar flera olika 

färdigheter hos eleverna som uppmärksamhet, koncentration, motivation, självständighet, 
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kreativitet. Detta stärker elevernas förmåga till inlärning menar Campiotta et al. (2013) som 

hänvisar till Normans teori om informationsbearbetning Toward a theory of memory and 

attention, (1968). Teorin utgår från att minnet förstärks genom perception och den 

uppmärksamhet som uppstår genom en högre input av sensorisk aktivitet i det primära och 

sekundära minnet vilket förstärker det bestående minnet och ger en snabbare återkoppling 

från det primära och sekundära minnet. Det kan vara en förklaring till att eleverna lär sig att 

hitta på internet och sociala medier genom att komma ihåg hur de ska söka på internet utan att 

kunna skriva och läsa, vilket flera pedagoger beskriver som fantastiskt. Fernandez-Lopez et 

al.(2013) menar att uppfattningsförmågan ökar när elever använder lärplatta vilket vi anser 

också kan gagna elever som har exempelvis koncentrationssvårigheter eller lätt ger upp. 

Responsen är också snabbare än i den traditionella undervisningen vilket Hattie (2012) 

påpekar i sin studie. Detta kan också göra att eleverna chansar sig fram till svaren. Elevernas 

förväntningar att använda en lärplatta ökar om de känner till tekniken enligt Arthanat et al. 

(2013) och enligt studien resulterar införandet av lärplatta i undervisningen att elevernas 

motivation att komma till skolan ökar.  

Ett problem som pedagogerna lyfter fram är elevernas förmåga att komma in internet sidor 

som innehåller obehagliga upplevelser som kan vara svåra för grundsärskolans elever att 

förstå och bearbeta. Det har kommit elever till skolan och mått dåligt på grund av att de har 

varit på internetsidor som har handlat om sexuella övergrepp och våld när de är hemma och 

ingen har kollat upp vad eleven har gjort på internet menar en pedagog och det kan vara svårt 

för eleven att bearbeta situationen. 

6.3. Sammanfattande slutsatser 

Enligt de tillfrågade i studien är det lärares engagemang samt mer avsatt tid för att lära sig 

använda lärplatta aspekter för att nå framgång. Förkunskaper och förtrogenhet med it och 

lärplatta ser olika ut och gör att förväntningarna varierar och därmed hur man använder 

lärplattan i undervisningen. Enligt de tillfrågade pedagogerna blir lärplattan hos en del av 

pedagogerna ett dokumentationsverktyg där både pedagoger och elever dokumenterar 

undervisningen. De tillfrågade menar vidare att de pedagoger med mer förkunskaper och 

större erfarenhet av lärplatta använder lärplattan i större utsträckning som ett multidataverktyg 

där lärspel och appar används som alternativ till undervisning. Tillgänglighet och tillgång av 

lärplattor gör också skillnad, enligt de tillfrågade pedagogerna. Skillnaden blir då att de med 

färre lärplattor i mindre omfattning använder den som ett lärverktyg i undervisningen men i 

större omfattning som dokumentationsverktyg. Enligt de tillfrågade pedagogernas svar har de 
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skolor med stor tillgång till lärplattor mindre arbete med dokumentation och mer arbete med 

lärplattor som hjälpmedel och lärverktyg där applikationer såsom matematik och svenska blir 

alternativ till den alternativa undervisningen. Fördelar med lärplatta är, enligt de tillfrågade 

pedagogerna, att lärplattan stimulerar olika färdigheter hos eleverna, bland annat motivation, 

koncentration och självständigt arbete. Pedagogerna menar att nackdelar med lärplatta är 

risken att eleverna besöker sidor på internet som kan innehålla obehagliga upplevelser och 

som blir svåra att förstå och bearbeta för grundsärskolelever. Andra nackdelar med lärplatta 

som framkommer utifrån de tillfrågade pedagogernas svar är att applikationernas instruktioner 

i vissa fall är svåra att förstå för grundsärskoleeleverna. Sammantaget är de tillfrågade 

pedagogerna positivt inställda till lärplatta som ett verktyg och hjälpmedel i undervisningen. 

De tillfrågades svar tyder på att fördelarna är betydligt fler än nackdelarna. Svaren från de 

tillfrågade visar också att fortbildning och mer avsatt tid för att lära sig använda lärplatta är 

viktig. 

6.4. Förslag på vidare forskning/nya frågeställningar 

För att tydligare exemplifiera hur de olika applikationerna fungerar och används på lärplattan 

i undervisningen kan en mer djupgående undersökning göras. Vidare kan undersökningen 

göras i ett större upptagningsområde med fler deltagare och där det finns möjlighet för de 

intervjuade att beskriva applikationerna ingående utifrån vad de kan användas till samt till 

vilken nytta de kan vara. Undersökningen kan också tydligare hänvisa till ämnesplanering och 

även exempelvis visa hur lyckad individualiseringen kan komma att se ut. 
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8. Bilagor 
Bilaga 1 

En intervjustudie om lärares användande av lärplattor vid grundsärskolor Vt 2015-01-

28 

Hej!  

Vi är två lärarstudenter , Dan Viberg och Roland Löfqvist Sommestad som studerar till 

specialpedagog/speciallärare vid Mälardalens högskola i Västerås. Denna vårtermin är vår 

sista termin och då avslutar vi utbildningen med detta examensarbete.  

Syftet med denna studie/uppsats är att ” beskriva och analysera och lärare användande av 

lärplatta på grundsärskolor i fem olika kommuner i Mellansverige.  Meningen med 

undersökningen är att, om möjligt, ta reda på vilket sätt lärare använder sig av lärplatta i 

undervisningssituationen, samt vilka fördelar och nackdelar det finns med lärplattor vid 

inlärning och vid användandet i undervisning ur ett lärarperspektiv. För att göra detta kommer 

vi att intervjua ett antal verksamma lärare. 

Med detta brev vill vi erbjuda dig som lärare att delta i denna undersökning. Det innebär att 

du kommer att få svara på en del frågor genom en intervju som kommer att ta ca 30-50 

minuter. Intervjuerna dokumenteras med hjälp av bandspelare och anteckningar.  

Som deltagare är du helt anonym. Ditt namn och skolans namn kommer inte att användas i 

uppsatsen. Dina intervjusvar kommer endast att användas för den här studien och kommer 

inte att lämnas ut för annan offentlig användning. 

Förekommande frågor: HUR MYCKET ANVÄNDER DU LÄRPLATTA I 

UNDERVISNINGEN, PÅ VILKET SÄTT ANVÄNDER DU LÄRPLATTAN? HUR 

TYCKER DU ATT DET FUNGERAR?  ETC…. 

Eftersom deltagandet är frivilligt har Du rätt att när som helst avbryta din medverkan. Som 

deltagare kan Du också begära att få läsa och godkänna den utskrivna versionen av intervjun 

innan den används. Vid önskemål om att till sist ta del av den färdiga uppsatsen kan denna 

skickas via mejl. 

Om du har några frågor eller funderingar så är Du välkommen att kontakta mig. 

Tack för din medverkan! 

Roland Löfqvist Sommestad/ Gotland  Dan Viberg/ Västerås 
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070-3329707    070-7223575 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

SVARSTALONG FÖR INTERVJU: 

Datum:_______________________________ 

ELEV:________________________________________________________________ 

FÖRÄLDER:___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 
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Intervjuguide utifrån en semistrukturerad intervju. 

 

Lärare 

Ålder  Utbildning 

 

 

Ska man börja med att fråga, 

Hur länge har du arbetat som lärare?  

 

Använder ni lärplatta i undervisningen eller något annat multidata verktyg? 

 

Använder alla lärare Lärplatta?  Om inte, varför är det så ge exempel eller berätta mer..?  

 

Hur använder ni lärplattan då?  

 

Hur ofta? Är det under alla lektioner?  

 

Tillför lärplattan något som inte fanns tidigare i undervisningen? 

Kan du se någon skillnad från nu och innan lärplattan fanns . Etc. 

 

Har lärplattan utvecklat undervisningen och i så fall på vilket sätt? Berätta, 

Har det blivit någon skillnad som du ser det från innan när du inte hade lärplatta? 

 

Om du skulle beskriva för och nackdelar angående lärplattan, ge exempel eller berätta mer…? 

Vad är bra? 

Vad är Mindre bra? 

 

Har du tänkt något över din användning av lärplattan?  

Hur du använder den?  

 

Frågor kopplade till elever och lärande utifrån ett lärarperspektiv. 

 

Hur/på vilket sätt bidrar lärplattan till att utveckla elevernas förmåga till inlärning? 

Har elevernas samarbete ökat ? 
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Kan man öka samarbetet mellan eleverna och på vilket sätt? 

Hjälper de varandra med lärplattan? 

Har elevernas kreativitet ökat? 

Hur fungerar grupparbeten ? 

Har eleverna entusiasm och engagemang ökat i undervisningen? Ge exempel och berätta..? 

Blir eleverna mer involverade/stimulerade i undervisningen och lärprocessen? Ge exempel 

berätta…? 

Upplever du att eleverna får en djupare förståelse och kunskap? 

Finns det anpassat läromedel för lärplattan ? som håller hög kvalitet. 

Hur relaterar du till läroplanen när använder lärplattan i undervisningen och planering? Ge 

exempel och berätta ..? 

Fungerar det bra att återkoppla elevarbeten utifrån lärplattan? 

 

Hur kan man individ anpassa lärplattan? Ge exempel berätta…? 

Används lärplattan olika beroende vilken funktionsnedsättning eleven har? Ge exempel, 

berätta…? 

 

Finns det något som du skulle vilja ta upp som vi inte har pratat om under intervjun? 

 

 


