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Syftet med den här studien är att beskriva och analysera hur några lärare i grundsärskolan 

använder iPads i sin undervisning och vilket synsätt de har när det gäller att använda iPads i 

sin undervisning. Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att få svar på våra 

frågeställningar. Studien bygger på nio observationer och intervjuer. Vi har analyserat 

resultatet utifrån det sociokulturella perspektivet Det sociokulturella perspektivet bygger på 

Vygotskijs utvecklingsteori att lärande sker tillsammans med andra. Det sammantagna 

resultatet visar att lärare i grundsärskolan använder sig utav iPads i sin undervisning. Lärare i 

grundsärskolan har en positiv inställning till användning av iPads i sin undervisning men 

lärare behöver mer kunskap för att utveckla sitt arbete med att arbeta med iPads i sin 

undervisning. 
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1. Inledning 

Genom våra yrken på grundsärskolan och gymnasiesärskolan kom vi i kontakt med iPads 

2013 då skolorna köpte in sådana till elever. Lärare fick även tillgång till en egen iPad. Efter 

att ha arbetat med iPads i några år, så vill vi studera hur andra lärare använder iPads i sin 

undervisning. Eftersom vi läser till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning så är vi 

intresserade av hur man arbetar med iPads i grundsärskolan. I läroplanen för grundsärskolan 

Skolverket (2011) står det att det är skolans ansvar att elever kan använda modern teknik när 

de har slutat skolan. Överallt i dagens samhälle lever vi bland tekniska hjälpmedel. Inte så 

länge sedan var datorn ett nytt verktyg att lära sig använda. Sedan dess har tekniken rusat 

iväg och idag finns det många varianter på hjälpmedel som styrs med fingrarna på en skärm, 

till exempel olika telefoner och lärplattor, dit iPads hör. Elever har tillgång till information 

bara ett knapptryck bort och det gäller att vuxna och särskilt lärare försöker hänga med och 

intressera sig för tekniken. I vår yrkesroll som speciallärare ska vi vara öppna och ha 

kunskaper om den mediala utvecklingen som eleverna möter. Eftersom vi i dagens samhälle 

översköljs av information via datorer, mobiler, TV och lärplattor är det viktigt att studera hur 

de olika tekniska lärverktyg används i grundsärskolan. Därför vill vi med studien beskriva 

hur några lärare i grundsärskolan (åk 1-9) arbetar med verktyget iPads i pedagogiskt syfte. Vi 

vill också ta reda på vilket synsätt de har på att använda iPads genom sin undervisning. 

Som blivande speciallärare tror vi två att iPads är här för att stanna i undervisningen. De är 

ganska lätta att använda för de flesta elever, tar relativt liten plats och är som vi uppfattar det, 

ett socialt accepterad lärverktyg. Vi tänker att iPads är vanligt förekommande i skolan och 

kan ses som lärverktyg för alla i skolan vilket gör att alla blir mer delaktiga eller lika i skolan. 

Vi tror också att vi som blivande speciallärare kommer att använda iPads för att anpassa 

undervisningen till elevernas olika behov samt att kunna individualisera undervisningen. Vi 

har den uppfattningen att många skolor har köpt iPads, tillgången till teknik är ganska bra 

men att man inte alltid vet hur den ska användas på bästa sätt. Vi menar att vår studie är 

relevant då vi kan få ökad kunskap om användningsområden av iPads i det pedagogiska 

arbetet. 

Hylén (2013) skriver i sin rapport att datatillgången är relativt utbredd i Sverige jämfört med 

andra europeiska länder. Han skriver vidare i sin utvärdering av iPads satsning i Stockholms 
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stad att datorn mest används till informationssökning, redovisa resultat samt till 

ordbehandling. Hylén skriver att vid utvecklingssamtalen i grundsärskolan använder några 

lärare iPads. Det är för att ge elever större förutsättningar att vara delaktiga vid samtalen 

genom att använda bilder, fotografier och inspelningar när elever berättar om sin skoldag. I 

Hyléns utvärdering anser lärare att de ökar sina möjligheter till att variera arbetssättet i 

undervisningen med hjälp av iPads. Lärare i grundsärskolan berättade i Hyléns studie att 

elever kunde visa sin läsfärdighet genom att spela in ljudfiler när de läser. Klasslärare i 

grundskolan ansåg att med hjälp av iPad i undervisningen fick de möjlighet att stödja alla 

elever i undervisningen oavsett vilken nivå elever befann sig i. Med iPad i undervisningen 

mende lärare att dokumentationen av elevernas lärande hade blivit bättre (Hylén 2013). 

Trageton (2000) anser att dator/iPad är ett enklare skrivredskap än pennan. Därför anser han 

att det är bättre att eleven lägger energi på läs/skrivinlärning utan att behöva koncentrera sig 

på att skriva med en penna. Trageton (2000) skriver att lärarens roll har förändrats. Tidigare 

var lärarens roll att undervisa men undervisningen har förändrats till att läraren har blivit en 

handledare som vars arbete handlar om att stimulera och bearbeta lärandet tillsammans med 

eleven. 

 

2. Bakgrund 

Begreppen IKT och IT har olika betydelser. Appelberg (1999) menar att det är skillnad 

mellan IKT och IT.  Appelberg (1999) menar att IKT står för Information and 

Communication Technologies och att man inom IKT använder man sig av de kommunikativa 

delarna inom IT. Medan IT står för informationsteknik ett samlingsbegrepp. IKT är alltså den 

del av IT som bygger på kommunikation människor emellan. Dator är ett verktyg som 

används inom IKT. IPads är ett annat. IPads lanserades av Apple 2010 och är som en platt 

dator. Till iPads kan man ladda ner appar, det vill säga applikationer eller specialprogram. 

IPads har en skärm som man trycker på. Man styr iPads med fingrarna direkt på skärmen. I 

tidigare studier som gjorts så är det oftast användadet av dator man studerat. I uppsatsen har 

vi strävat efter att vara tydliga att skriva iPads när det handlar om detta. Vi intresserar oss 

mest för kommunikationen mellan människor och hur man använder tekniken.   

Hylén hänvisar till Skolinspektionens undersökning 2011-2012 som fann att många skolor 

köper in IT-utrustning men inte gör någon satsning på hur den ska användas. Stiftelsen för 
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Internetinfrastruktur (2014) har i en undersökning kommit fram till att 74 % av den svenska 

befolkningen har tillgång till en egen dator. Den stora ökningen de senaste åren är bland 

skolbarn i åldrarna 9 - 11 år. I skolan använder eleverna Internet för skolarbete samt för 

privat bruk eftersom det i många skolor finns trådlösa nätverk. Många yngre elever har tilltro 

till fakta på Internet De menar att det är lättare att förstå fakta på Internet än att läsa i en bok. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2013) skriver att barn och ungdomar idag använder IT 

i olika former, speciellt utanför skolan, men de menar att det även finns grupper av unga 

människor som står utanför IT användningen. Skolan är till för alla elever och alla elever ska 

få samma förutsättningar i livet, därför är det värdefullt att studera hur lärare arbetar med 

iPads i undervisningen. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2013) menar att om skolan 

arbetar medvetet med IT arbete i undervisningen så innebär det att den teknik som många 

barn och ungdomar använder privat stödjer elevens lärande som förbättrar elevens 

skolresultat. Det innebär, menar Specialpedagogiska skolmyndigheten (2013), att skolledare 

inspirerar lärare och övrig personal till digital undervisning. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten menar även att tidsenliga IT verktyg är väsentligt för alla elever men för 

elever med funktionshinder eller elever med behov av särskilt stöd är det extra värdefullt. De 

skriver att elever som har störst behov av digitala hjälpmedel är elever med behov av särskilt 

stöd.  

Lärmiljön i skolan ska anpassas efter varje elevs behov.  I skollagen § 2 står det att elever ska 

förberedas för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Det står i läroplan för grundsärskolan 

(2011) att modern teknik ska användas som ett pedagogiskt verktyg av eleverna för att söka 

kunskap, till kommunikation, skapande och lärande. Vidare står det att läraren ska ge elever 

förutsättningar för att självständigt kunna använda sig av olika uttrycksmedel. I kursplanen 

för grundsärskolan (2011) med inriktning träningsskola står det i ämnet kommunikation att 

syftet är att elever ska ges förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och kunna 

uttrycka sig i tal och andra kommunikationsformer. Det står vidare att elever ska uppmuntras 

att utveckla kunskaper och hur det söker information med bland annat 

kommunikationsverktyg som de kan använda. Detta anses ge elever förutsättningar för ökad 

självständighet Det står även att genom undervisningen ska elever stimuleras och utveckla 

kunskaper om hur man söker information i olika källor och hur digitala 

kommunikationsverktyg kan användas. Detta innebär att eleverna ges förutsättningar för ökad 

självständighet. I ämnet svenska står det i kursplanen på grundsärskolan (2011) att 
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undervisningen ska bidra till att elever utvecklar tal, skrift och andra kommunikationsformer. 

Undervisningen ska bidra till att elever utvecklar kunskaper om digitala 

kommunikationsverktyg. Även i kursplanen i andra ämnen läser vi att lärare ska stimulera 

elever att använda digital teknik.  

 

3. Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram väljer vi att utgå från ett sociokulturellt perspektiv. Vygotskij 

anser att människans lärande och utveckling sker bland annat genom att samspela med andra 

människor och att lärandet inte är en isolerad företeelse utan alltid har ett sammanhang. Säljö 

(2014) skriver att det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Vygotskij 

utvecklingsteori. Strandberg (2006) tolkar Vygotskijs utvecklingsteori att människans inre 

processer har skapats av att människan har fått yttre stimulans av andra människor i olika 

kulturella miljöer. Strandberg (2006) använder Vygotskijs ord aktivitet som leder till lärande 

och utveckling. I det sociala sammanhanget så tolkar Strandberg (2006) Vygotskijs 

utvecklingsteori att en människa lär sig först när hon/han är tillsammans med andra 

människor samt att när barn och ungdomar påverkar sina lärsituationer så tar de många kliv 

framåt. Inom den sociokulturella teorin förekommer mediering, det innebär att människor 

använder redskap för att interagera med varandra. Tangentbordet och iPad är exempel på 

fysiska redskap. Bokstäver är exempel på ett språkligt redskap (Säljö 2014). Redskap och 

verktygen som finns runt oss i vår kultur och som vi människor använder för att tanka, 

uttrycka oss samt att kommunicera med. Det kallar Vygotskij för artefaktor enligt Säljö 

(2014). Förmågan att använda de fysiska och intellektuella artefakter är avgörande för 

människan att lösa problem och hur vi behärskar vår värld (Säljö 2014). Vidare menar  Säljö 

(2014) att det blir viktigt hur vi utnyttjar artefakter på ett kognitivt sätt för att få till en 

utveckling och lärande i vår tid. 

 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Säljö (2014) skriver att Vygotskij hade ett stort intresse för alla människor. Han var 

intresserad av att studera barn med speciella behov, barn med olika funktionedsättningar samt 

andra avvikelser.  Smidt (2010) skriver att utifrån Vygotskij utvecklingsteori börjar 

människan sin utveckling från embryostadiet som fortsätter när människan föds. Smidt 
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(2010) skriver att enligt Vygotskij stannar människans utveckling aldrig upp. Även barn med 

speciella behov samt med barn med olika funktionshinder utvecklas hela livet igenom. Det 

innebär att inom lärandet i skolan så ska lärare tillgodose elevers behov och se elevers 

möjligheter och elevers starka sidor till lärandet. Det är viktigt att lärare anpassar 

undervisningen till lärandet genom att en elev med funktionshinder får tillgång till anpassade 

hjälpmedel, för att stimulera utvecklingen av lärandet. Extra anpassade lärverktyg kan vara 

tekniska hjälpmedel. Ett exempel på hur lärare kan göra individuell anpassning för enskilda 

elever är till exempel när en elev med synnedsättning får en större text för att kunna läsa.   

Bråten (1998) skriver att Vygotskij ansåg att skolundervisningen har en mycket viktig roll för 

elevens kognitiva utveckling. För att elever ska få en god undervisning så de kan utvecklas så 

mycket som möjligt måste lärare bedriva en god pedagogik. För att elever ska få en 

utvecklande undervisning för sitt lärande i framtiden bör lärare vara kunnig på samhällets 

tekniska utveckling så lärare kan undervisa elever så de får kunskaper och färdigheter för att 

delta i samhällslivet. Vidare skriver Bråten (1998) för att en elev ska utvecklas enligt 

Vygotskijs utvecklingsteori behöver eleven få tillgång till samspel med omgivningen som är 

en del av kollektiv och en kulturell gemenskap. Detta menar Bråten (1998) bidrar till grunden 

för elevens utveckling som individ Samspelet och samarbete med andra elever och vuxna 

bidrar till att eleven styrs mot en högre nivå i sin egen utveckling. Bråten (1998) skriver att 

Vygotskij menade att kunskap är i sig en social produkt som är utvecklad i en process där 

lärare och elev deltar aktivt. 

 

Säljö (2014) menar att den ekonomiska och sociala utvecklingen förändras i samhället, därför 

är det väsentligt att lärandet i vår kultur förändrats och följer utvecklingen. I det teknologiska 

samhället måste skolan hänga med i undervisningen så elever får kunskaper inom IT 

användning. Säljö (2014) skriver att människan föds som biologiska varelser, som samspelar 

och tänker tillsammans med andra människor i vardagliga situationer. Om vi människor vill 

kunna delta i vår omvärld i en sociokulturell verklighet som har tillgång till olika tekniska 

hjälpmedel som datorer, iPad, läsplattor och telefoner måste skolan använda sig av dessa 

hjälpmedel i sin undervisning. Samhället har idag förändrats till att kommunikation och 

socialt samspel mellan oss människor sker med hjälp av IT. Lundgren, Säljö och Liberg 

(2014) skriver att Vygotskij menar att kommunikationen mellan människor är väsentligt för 



                                                                                                                                               

10) 

lärande. Han syftar på både språket, bilder och symboler och tecken som används i samhället. 

I det samhälle som vi lever idag använder vi kommunikation, symboler och tecken inom IT, 

användning som gynnar människans utveckling och lärande.  

  

3.2 Kommunikation 

Kommunikation mellan individer betonas inom det sociokulturella perspektivet (Säljö 2006).  

För att människan ska utveckla sin kommunikation så bör en interaktion mellan människor 

ske. Genom interaktionen så blir det ett lärande hos varje enskild människa. Säljö (2006) 

menar att med interaktionen så följer det intellektuella (språkliga) samt de materiella 

(artefakter) som finns runt omkring oss och då sker en utveckling. 

 

Söderman och Antonsson (2011) skriver att elever med utvecklingsstörning kan ha 

svårigheter att kommunicera med andra människor och behöver då olika hjälpmedel för att 

lättare kunna föra en kommunikation med andra människor i ett socialt sammanhang. Inom 

grundsärskolan är det vanligt med elever som har svårigheter med kommunikationen. För 

elever med kommunikationssvårigheter så används samlingsnamnet AKK som betyder 

alternativ och kompletterande kommunikation, för detta bygger på andra uttrycksmedel än 

tal. Det kan vara hjälpmedel som iPads, tryckdosor och datorer (Söderman och Antonsson 

2011). Specialpedagogiska skolmyndigheten (2013) skriver att AKK är ett uttrycksmedel för 

att kunna uttrycka sig. AKK är även ett komplement till det språk man har. AKK används 

även som alternativ för att både förstå andra och för att själv kunna uttrycka sig. Därför måste 

elever få förutsättningar att utveckla sin kommunikation och sitt språk så mycket som 

möjligt. 

Söderman och Antonsson (2011) skriver att syftet med AKK är att det ska bidra till att eleven 

ska få ökade möjligheter till delaktighet och självständighet i sitt vardagsliv. När man har 

kunskaper om elevens funktionsnedsättning är det lättare för eleven att få ett hjälpmedel som 

passar just till den enskilde elevens kommunikation. I dagens samhälle är det vanligt att 

eleven får en iPad som ett kommunikationshjälpmedel. Med iPads kan eleven kommunicera 

med andra människor genom att eleven har en app som är uppbyggd av bilder samt en 

talsyntes. Med hjälp av bilderna så sker kommunikation med andra människor. Eleven kan då 
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snabbt trycka på en bild och höra en röst i appen som förstärker bilden. Människans 

föreställning om världen finns i viktiga delar i vårt språk. I vårt kulturarv är språket ett 

verktyg för människans tankar. Ur ett sociokulturellt perspektiv menar Vygotskij att språket 

är ett verktyg för våra tankar (Säljö 2014). Han menar även att språket är en av nycklarna till 

lärandet. Det är inte enbart det talande språket som gäller utan kan man uttrycka sig språkligt 

med ett kommunikationshjälpmedel som ersätter det talade språket. 

 

Naughton och Light (2012) menar att iPads och andra mobila teknologier är nya verktyg men 

bra för att förbättra kommunikationen för personer med utvecklingsstörning, förvärvad 

neurogena störningar och degenerativa neurologiska sjukdomar. Med dessa hjälpmedel så blir 

det även en ökad social acceptans samt en utökad kommunikation för de personer som 

behöver ett kommunikativt hjälpmedel. Naughton och Light (2012) skriver att det förändrar 

många människors liv med mobila teknologier. De skriver vidare att för det mesta är det 

mindre hjälpmedel att hantera, samt ofta billigare än de traditionella hjälpmedlen. Naughton 

och Light (2012) anser att det finns ett akut behov av att utveckla verksamheten av 

användning utav den mobila teknologin som till exempel iPads och smartphones. 

 

Lidström (2011) skriver i sitt doktorandprojekt att elever med rörelsehinder ibland valde bort 

vissa hjälpmedel som skilde dem från övriga kamrater. I studien fann Lidström (2011) även 

att eleverna var positiva till att använda Internet för att umgås med kompisar på fritiden. 

Dock framkom det att en del elever var missnöjda med service av en del hjälpmedel och det 

gäller att skolor tänker till ordentligt hur service och fortbildning ska fungera för att iPad ska 

bli ett bra lärverktyg för lärare. 

 

Wilder, Magnusson och Hanson (2015) skriver i sin studie att personer med svåra 

funktionshinder kunde kommunicera med iPads. Deltagarna i studien menade att iPads visade 

på nya möjligheter att skapa intresse och motivation hos barn och ungdomar med svåra 

funktionshinder. Det framkom hos deltagarna i studien att utförandet på iPads gynnade 

användningen. Några ungdomar upplevde att det var lättare att följa instruktioner från en 

digital röst än från lärare och föräldrar. Deltagarna i alla åldrar kände sig hemma med en iPad 
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och att iPads var lite av en statussymbol att äga. En slutsats Wilder, Magnusson och Hanson 

(2015) kom fram till i studien var att fokus läggs på ny teknik, att iPad tycks bidra till nya 

vägar inom kommunikation samt ett bredare socialt deltagande. Syftet med studien av 

Wilder, Magnusson och Hanson (2015) var att bidra till ökad förståelse hur föräldrar och de 

som arbetar med detta i sitt yrke kan dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. 

  

 

4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur nio lärare i grundsärskolan 

använder iPad i sin undervisning och vilket synsätt de har när det gäller att använda iPads i 

undervisningen.  

Hur använder några lärare i grundsärskolan iPads i sin undervisning? 

Vilket synsätt har några lärare i grundsärskolan på att använda iPads i sin undervisning?  

 

5. Tidigare forskning 

 Här presenterar vi tidigare forskning och litteratur som är relevant för vår studie. Vi har tagit 

del av både internationell och nationell forskning. Vi har även läst avhandlingar, rapporter 

och artiklar för att för att försöka bilda oss en uppfattning vad man redan vet om iPads som 

pedagogiskt verktyg i skolan. Eftersom det finns mer forskat om användningen av datorer och 

iPads i grundskolan så har vi valt att börja med det. Dock har forskningen om användandet av 

datorer och iPads inom grundsärskolan ökat markant de senaste åren. 

5.1 Tidigare forskning om datorer och iPad inom grundskolan. 

Diaz (2012) skriver att Sverige är ett av världens mest avancerade IT länder. Det är mer än 97 

% av barn och ungdomar i Sverige som har tillgång till en dator i hemmet. Hon anser att 

svensk skola inte är förberedd för att ta emot de barn som växer upp som ”digitala barn”.  

Diaz skriver vidare att datorer och digitala verktyg finns i skolan men lärares digitala 

kunskaper är svaga. Skollagen, läroplanen och kursplaner innehåller krav på att elever ska få 
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en digital kompetens i sin undervisning. Därför tolkar vi Diaz (2012) att det bör ställas större 

krav på digital kompetens för att få lärarexamen. 

I en artikel skriver Hammond (2011) om en brittisk studie om vad lärarstudenter anser om att 

använda sig av IKT i undervisningen. I artikeln framkommer det tydligt att de lärarstudenter 

som själva är uppväxt med datorer eller om de har ett starkt intresse för teknik är förespråkare 

för IKT i undervisningen. Det framkommer även i artikeln att de lärarstudenter som har fått 

undervisning i sin lärarutbildning om hur de kan använda och arbeta med IKT i 

undervisningen är större förespråkare för IKT i sin undervisning än de lärarstudenter som inte 

har fått någon undervisning i sin lärarutbildning om hur de kan arbeta i undervisningen med 

IKT. 

Hur lärare väljer att integrera tekniken i skolverksamheten är viktigt enligt Nordström och 

Lundin (2014). Inte minst är lärarens roll av stor betydelse i ett klassrum som använder sig av 

mycket teknologi menar Kluge, Krange och Ludvigsen (2014).  

Brodin och Lindstrand (2007) skriver att tekniken i sig inte har någon betydelse om den inte 

har ett riktat användningsområde som tekniken ska användas till. Inom skriv- och som 

kommunikationshjälpmedel har tekniken dator/iPad en stor betydelse för elever. Författarna 

skriver att framfarten inom IT har gått väldigt fort och utifrån Internetinfrastrukturens rapport 

(2014) så har lanseringen av iPads haft en stor framgång i skolorna men även i hemmen. Med 

tillgången av iPads har elever i skolorna möjlighet till samarbete med andra skolor utan att 

behöva förflytta sig. Har en elev  ett funktionshinder som innebär att en elev har svårigheter 

att förflytta dig så kan eleven via iPad ha en naturlig kontakt med andra elever på andra 

skolor. I Internetinfrastrukturens rapport (2014) skriver de att med iPads så tränar elever öga-

hand koordination som är extremt värdefullt i framtidens samhälle. 

En svensk studie som Hylén (2013) har gjort i Stockholms stads grundskolor handlar om 

lärares inställning till att använda iPads i undervisningen. I Hyléns (2013) studie var lärarna 

mycket positiva till att använda iPads i sin undervisning men det fanns även lärare som var 

mindre positiva. De som var mindre positiva tyckte det var svårare för eleverna att skriva en 

text på iPads jämfört med en dator. Lärarna menade även att filer och dokument inte kunde 

hanteras så bra på en iPad som på en dator. Men Hylén (2013) menar ändå att satsningen på 

iPads i undervisningen har både motiverat lärare som elever för ett roligare lärande. 
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I en artikel skriver Kroksmark (2011) att många skolor har tillgång till en dator eller iPad per 

elev. Kroksmark (2011) har i sin undersökning av internationella och nationella studier funnit 

att eleverna blev mer motiverade av skolarbetet samt att klassrumsmiljön blivit lugnare när 

eleverna arbetade med digitala verktyg, men många lärare hade en oro och var osäkra på om 

målen i kursplanerna verkligen uppnåddes. Studien pekar på att lärarna behöver tänka på ett 

nytt sätt i en-till-en miljöer. Den traditionella miljön med böcker, kartor, pennor och 

uppslagsverk som har funnits runt omkring i skolan har nu blivit digitalt, allt ryms i en liten 

platta och eleverna och lärare kan enbart genom ett litet tryck få fram all möjlig information.  

Kroksmark (2011) skriver att med användande av dator kan undervisning i skolan innebära 

en tydligare struktur och bättre ordning i det vardagliga arbetet för både lärare och elever. 

Eftersom det innebär att arbetet finns samlat i datorn och att elever kan arbeta i olika 

undervisnings lokaler på skolan obehindrat. Kroksmark (2011) skriver i och med att elever 

har en egen dator så kan eleven via internet söka sig andra kunskaper än de som finns som 

fysiska artefakter på den egna skolan. Det innebär också att läraren kan ägna sig mer åt 

individuell handledning, samtal samt diskussion med eleverna. Kroksmark (2011) skriver 

vidare att kommunikationen mellan hem och skola blev bättre genom att föräldrarna kunde 

skriva meddelande på iPads eller via fotografier meddela sig till läraren. Kroksmark (2011)  

skriver att tillgänglighet till läraren blev bättre för eleverna eftersom eleven kunde kontakta 

läraren via mail, läraren kunde svara eleven snabbt. Kroksmark (2011) skriver vidare att 

lärare upplevde svårigheter, till exempel lockades fler elever att använda till exempel 

spelprogram istället för undervisningsinriktade program och när eleven inte orkade längre 

kunde det vara lätt att spela ett spel eller blogga. Kroksmark (2011) skriver att det inte är 

datorn som är problemet, utan snarare lärarnas brist på utbildning, de saknar rätt kompetens 

för att använda datorns hela kapacitet. 

Även Kjällander (2014) skriver att synen på lärande behöver ändras hos lärarna. Eleverna 

producerar kunskap och reproducerar inte kunskap som man gjort i stor utsträckning förut. 

Kjällander (2014) skriver om lärvägar, eleverna bestämmer, designar, sin lärväg genom att 

det som intresserar samt deras önskningar styr mycket av vad de väljer att lära sig eller 

engagera sig i via datorn. Lärare och elever blir mer likställda, läraren som auktoritär och 

som tidigare haft ett kunskapsmonopol måste i fortsättningen skapa ett klimat där eleverna 

vill lära sig och där eleverna känner tillit. Kjällander (2014) har gjort en studie där hon 

studerat hur elever lär sig när de har tillgång till en egen dator. Hon skriver att elever visar 
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upp nya kunskaper på nya sätt. Hon skriver om teckensystem, det vill säga elever visar vad de 

kan med olika tecken, det kan till exempel vara bilder, musik eller animeringar. Kjällander 

(2014) skriver vidare att eleverna samarbetade med varandra. 

Watts, Brennan och Phelps (2012) skriver i sin studie att iPads är ett bra inlärningsverktyg 

just för att den är snabb, lätthanterlig och användarvänlig. De menar att lärare och elever 

snabbt lär sig hur iPads fungerar. Det är inte många inloggningar och den är lätt att stänga av 

och slå på. Elever med motoriksvårigheter kan vara hjälpta av en pekskärm som det är på 

iPads (Watts et al., 2012). Forskningsstudien av Watts et al. (2012) tar upp hur iPads kan 

stötta lärandet hos elever med funktionsnedsättning. Matematik kan vara abstrakt men med 

hjälp av en iPad så kan man tydliggöra matematik så att det blir mer konkret för eleven. I och 

med att eleven förstår vad som händer så ger det stimulans att lära sig mer. 

Clark och Luckin (2013) har beskrivit erfarenheterna kring implementeringen av iPads i Nya 

Zeeland, USA, Storbritannien och Norge. Författarna har granskat litteratur, artiklar och 

bloggar för att hitta aspekter av hur iPads kan stödja lärandet hos elever. Clark och Luckin 

(2013) skriver att elever och lärare var för det mesta positiva till användandet av iPads och 

beskriver den som en verktygslåda. Författarna skriver vidare att lärande och kunskap oftast 

sker via social interaktion och pekar på forskning som stödjer att iPads kan bidra till 

samarbete mellan eleverna därför att en iPad är mer användarvänlig än en dator på grund av 

sitt utförande. Samma sak skriver Hendersson och Yeow (2012) i sin studie från Nya 

Zeeland. Surfplattans utformning underlättade inlärningen för eleverna. Surfplattans format 

och enkla hantering gjorde att eleverna kunde fokusera på kunskapsinnehållet istället för att 

koncentrera sig på att få fram olika program på surfplattan. Lärarna ansåg att elevernas 

motivation blev bättre och deras engagemang ökade när eleverna fick använda surfplatta i sitt 

skolarbete. Hendersson och Yeow (2012) skriver vidare att det är viktigt hur man använder 

surfplattor, hur man väljer appar, hur läraren leder arbetet och en bra lärmiljö är faktorer som 

är viktiga för att arbetet med surfplattor ska bli framgångsrikt. 

 

Även i en studie från Skottland, Burden, Hopkins, Male, Martin och Trala (2012), där man 

utvärderade användningen av iPads i undervisningen, kom man fram till att iPads ökade 
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samarbetet mellan eleverna och lärarna. Studien visade att eleverna hjälpte varandra mer samt 

kunde använda sig mer av sin kreativitet. 

 

Gasparini (2011) fann i sin studie från Norge att iPads förstärkte lärandet och undervisningen. 

Studien gjordes i en norsk grundskola under elva månader. Författaren gjorde 

etnografibaserade observationer, enkäter, intervjuer och work-shops. Gasparini (2011) skriver 

att elever, föräldrar och lärare ansåg att iPads förstärkte lärandet. Författaren skriver vidare 

att elever med lässvårigheter visade sig ha tydliga fördelar av att använda iPads. Gasparini 

(2011) menar att det berodde på att eleverna kunde zooma in texten eller ladda ner en app 

med talsyntes. Författaren menar att möjligheterna är stora att göra individuella val till 

eleverna. Gasparini (2011) skriver att hjälpmedel som är mobila minskar stigmatiseringen av 

användaren. 

 

5.2 Tidigare forskning om iPads och datorer inom grundsärskolan 

Intresset för forskning om IT i grundsärskolan har under de senaste åren ökat. iPads har i 

några år används som hjälpmedel för elever med kommunikationsstörning och dålig syn. Det 

finns forskning som har undersökt användning av iPads som undervisningsverktyg i 

specialundervisning och särskilt för elever med måttlig till svår utvecklingsstörning menar 

O´Malley och Donehower (2013). Även Söderman och Antonsson (2011) menar att det är bra 

med hjälpmedel så att eleverna istället kan lägga energin på lärarbetet. 

Forskarna O´Malley och Donehower (2013) studerade under  fyra veckor på vilket sätt iPads 

kunde vara ett effektivt instruktionsverktyg, samt om det främjade lärandet och 

självständigheten hos elever med måttlig och svår utvecklingsstörning i grundsärskolan. 

O´Malley och Donehower (2013) ansåg att  när lärare använde iPads i sin undervisning blev 

eleverna motiverade, engagerade samt självständiga. Vidare skriver de att lärarna blev 

intresserade av att utöka användingen av iPads i klassrumsundervisning. O`Malley och 

Donehower (2013) kom fram i sin studie att lärare hade brist på teknisk utbildning på grund 

av för lite tid att lära sig samt att de hade för lite teknisk support. Vidare skriver O`Malley 

och Donehower (2013) att lärarnas uppfattning och inställning om tekniken påverkade 

resultatet av kunskapsinlärningen. O` Malley och Donehower (2013) menar att lärare bör ha 
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en omfattande utbildning om hur de använder iPads på ett sätt som garanterar elever 

förutsättningar till god inlärningsförmåga för att uppnå kunskapsmålen. Det innebär goda 

designade och meningsfulla program på iPads. Om lärare effektivt integrerar tekniken i 

undervisningen så innebär det kontinuerligt samarbete mellan lärare, administratörer och 

föräldrar skriver O`Malley och Donehower (2013). O´Malley och Donehower (2013) menar 

att i och med att den traditionella undervisningen förändras så bör lärare även tänka på att 

klassrumsmiljön förändras när de tekniska hjälpmedlen som flyttar in och att läraren blir mer 

en handledare och den traditionella lärarrollen bleknar. 

Watts et al. (2012) studie visar på hur iPads stödjer lärandet hos elever med 

funktionsnedsättning. Forskningsstudien visar på elevernas möjligheter att spela tillsammans. 

Watts et al. (2012) menar att resultatet i studien visar på att iPads har betydelse både vid 

lärande och socialisering för elever med funktionsnedsättning.  

Även Douglas et al. (2012) studie visar att det finns appar som innebär att elever kan spela 

tillsammans med andra. Vidare undersökte Douglas et al. (2012) appar som kunde stödja 

elever med utvecklingsstörning, resultatet presenteras i studien, där man kan läsa bland annat 

om appars egenskaper och funktioner. För elever med utvecklingsstörning fann Douglas et al. 

(2012) dels applikationer som var speciellt framtagna för elever med svårigheter, dels 

applikationer som var utformade för alla användare men som även kunde vara lämpliga för 

elever med svårigheter (Douglas et al., 2012). 

När det gäller lärares roll vid iPads och lärande genomförde Chrichton et al. (2012) en studie 

om möjligheter och svårigheter när skolor införskaffade iPads. Det visade sig i studien 

Chrichton et al. (2012) att många lärare hade otillräckliga eller inga kunskaper om iPads. I 

projektet som studien bygger på fick lärarna tillgång till iPads före eleverna. Både Chrichton 

et al. (2012) och Douglas et al. (2012) menar att lärare måste inse att de måste vara kunniga 

om appars möjligheter till lärande. Lärare måste anstränga sig och lägga ner tid på appars 

funktioner om de ska vara till nytta för elever (Douglas et al., (2012). Det visade sig att om 

lärare fick tid till eget lärande om iPads och tid till reflektion runt lärande så blev 

undervisningen bättre och det var lättare att välja individuella appar som passade elever 

(Watts et al,. 2012). 

Miller, Krockover och Doughty (2013) gjorde en studie där fyra elever med lindrig 

utvecklingsstörning deltog. Syftet med studien var att jämföra två arbetssätt. Det ena 
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arbetssättet innehöll arbeten som klippa, rita och skriva i ett häfte som blev en 

naturvetenskaplig bok. Det andra arbetssättet innehöll arbete med iPads där eleverna gjorde 

bilder, ljud och text där resultatet var lika som i det första arbetssättet, de skulle redovisa sin 

naturvetenskapliga bok men i det andra arbetssättet fick elever ta hjälp av appar att visa vad 

dem kommit fram till. I båda arbetssätten skulle de redovisa sina tankar, funderingar och vad 

de observerat. Miller, Krockover och Doughty (2013) kom fram till samma resultat vid båda 

arbetssätten när det gällde att tillägna sig kunskap. Däremot kom de fram till att 

engagemanget och motivationen ökade när eleverna fick använda sig av iPads. Eleverna 

arbetade också mer självständigt. Miller, Krockover och Doughty (2013) menar att elever 

med utvecklingsstörning kan få hjälp vid inlärning då de kan ha tekniken som stöd i 

skolarbetet. Tekniken gjorde det möjligt för elever med utvecklingsstörning att visa sin 

förståelse, i det här fallet vid naturvetenskap, genom flera medier. 

 

 

Shah (2011) skriver att iPads och andra pekdatorer är mer än bara en nyhet för studenter med 

utvecklingsstörning och döva i Pennsylvania. För ungdomar med autism i södra Kalifornien 

skriver Shah att iPads och andra pekdatorer är ett verktyg för elevens lärande. En iPad eller 

en pekskärm erbjuder studenterna en omedelbar tillfredsställelse när de pekar på skärmen och 

det händer någonting direkt. Elever som använder sig av iPads eller någon annan typ av 

pekplatta behöver inte förstå sambandet mellan datorn och musen utan behöver bara peka. 

 

Rodriguez, Strnadová och Cumming (2014) har gjort en översikt av forskningsstudier hur 

elever med utvecklingsstörning har arbetat med iPads. Deras studie omfattar både elever 

mellan 8 och 10 år, föräldrar och lärare. Återkommande i deras studie var uppfattningen att 

iPads var lätta att arbeta med och lätta att ta med sig. Rodriguez, Strnadová och Cumming 

(2014) menar att flera elever hade hjälp av iPads för att lära sig engelska som var deras 

modersmål, eleverna kunde enkelt ta fram rätt ord eller hur det uttalades. 
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Vidare skriver Rodriguez, Strnadová och Cumming (2014) att det är viktigt att tekniken  

passar in i skolan och inte tvärtom. De har studerat hur man gjort lektioner och hur man löst 

gemensamma utmaningar med det digitala arbetssättet. 

 

I en studie från New Hampshire i USA skriver Arthanat, Curtin och Knotak (2013) om 

lättillgängligheten med en iPad. I pilotstudien deltog 4 ungdomar med lindrig 

utvecklingsstörning. Forskarna jämförde hur eleverna arbetade med iPads respektive datorer. 

Pekskärmen lockade till beteende som inte var målinriktat eftersom eleverna med lätthet 

kunde välja mellan olika program. Arthanat, Curtin och Knotak (2013) skriver att deltagarna 

utforskade, var ivriga och bytte ofta mellan olika program på iPads. Vidare skriver forskarna 

att det tycktes bli en tvångsmässig upptagenhet hos eleverna på grund av feedback från appar 

via visuella och det auditiva Arthanat, Curtin och Knotak (2013). Med en iPad är det lätt att 

trycka fram olika program men Wilder (2014) menar att forskningen visar att en person med 

en grav utvecklingsstörning har lättare att utföra den vertikala rörelsen än den horisontella 

rörelsen. Det innebär enligt Wilder (2014) att man funderar på hur man lägger upp bilder och 

spel på iPads så att användaren av iPad kan hantera den utifrån individens 

funktionsnedsättning. 

  

6. Metod och genomförande 

I detta avsnitt presenterar vi den metod vi har valt att använda oss av i undersökningen för att 

samla in och analysera inhämtad data. Vi kommer även att presentera hur vi har gjort vår 

datainsamling, urval och genomförande och etiska överväganden. I slutet av detta avsnitt 

diskuterar vi reliabilitet och validitet. 

6.1 Metodval 

Vi använde oss av en kvalitativ metod med anledning av att vi vill skilja mellan det 

betydelsefulla och det mindre betydelsefulla i datamaterialet samt att identifiera 

betydelsefulla mönster i det insamlade materialet. Fejes och Thornberg (2012) skriver att i en 

kvalitativ analys så använder forskaren hela sitt intellekt för att på ett rättvist sätt tolka den 

insamlade datan. Fejes och Thornberg (2012)  menar att styrkan i en kvalitativ analys är att 
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den tillåter den mänskliga insikten och erfarenheter som påverkar datamaterialets analys. 

Men författarna skriver även att det finns svagheter med att använda sig av kvalitativ analys 

och det är att den är beroende utav forskarens färdigheter, utbildning, självdisciplin samt 

kreativitet. Det innebär att resultatet i en kvalitativ analys är beroende på forskarens som 

människa eftersom forskaren använder sig själv som redskap.  

Både intervjuer och deltagande observationer ryms inom kvalitativa metoder enligt Kvale och 

Brinkman (2014). Kvale och Brinkman (2014) skriver att syftet med en kvalitativ 

forskningsintervju är att få kunskap om det man undersökt. Creswell (2013) skriver att en 

forskare använder sig av kvalitativa studier när man vill ta reda på personers egna berättelser 

eller när forskaren har en fråga som ska utforskats. Kvale och Brinkman (2014) skriver att 

ämnet bör bestämma metoden. Då studiens syfte var att ta reda på hur några lärare i 

grundsärskolan använde iPads i sin undervisning samt vilket synsätt lärarna har på att 

använda iPads i sin undervisning har vi valt att först genomföra deltagande observationer 

med fältanteckningar av lektioner där elever arbetar med iPads, därefter har vi intervjuat 

lärarna.  

6.2 Datainsamling 

För att få  var på frågeställningarna  har vi valt att först genomföra deltagande observationer 

med fältanteckningar av lektioner där eleverna arbetar med iPads. Efter observationerna  

intervjuade vi lärarna. Creswell (2013) skriver att intervjuer och observationer med 

fältanteckningar är två datainsamlingsmetoder som med fördel kan kombineras. Kvale och 

Brinkman (2014) skriver att det är viktigt att forskaren har ett intresse samt har en kunskap 

om ämnet för att intervjuer ska bli meningsfulla. Vi samlade på oss kunskap och fick en 

förförståelse genom att vi läste litteratur och tog del av tidigare forskning om ämnet. Vi hade 

även genom vårt arbete som lärare i skolan samlat på oss värdefull kunskap om det ämnet 

studien handlade om. Fejes och Thornberg (2009) skriver hur viktigt det är att vara noga med 

datainsamlingen. Om det finns brister i datainsamlingen så påverkar det resultatet, forskaren 

kanske inte har undersökt det som var meningen att hon skulle undersöka (Fejes och 

Thornberg 2009). Vi var kritiska och granskade det vi undersökte, samt gjorde vårt yttersta 

för att vara noggranna under hela studien. 

 



                                                                                                                                               

21) 

6.3 Pilotstudie 

Det är vanligt att man gör en pilotstudie. Syftet vid observationen är att den som observerar 

ska kunna rätta till eventuella misstag i sitt observationsschema samtidigt som man tränar sig 

i observatörsrollen, (Einarsson och Hammar Chirac 2011). Vid en pilotintervju är syftet att 

kontrollera att frågorna hjälper till att besvara de frågeställningar man har, samtidigt som 

tränar man på att intervjua, vilket är en färdighet som man blir bättre på om man tränar enligt  

Kvale och Brinkman (2014). Vid en pilotstudie upptäcker forskaren hur lång tid som behövs 

till intervjuerna och observationerna, samt om intervjufrågor eller observationsschemat 

behöver justeras på grund av otydligheter. En första observation gjordes där vi endast förde 

löpande anteckningar hur läraren undervisade och därefter en intervju som vi sedan gick 

igenom och utvärderade. Efter var sin observation upptäckte vi att vi hade tittat på olika delar 

av lärarnas undervisning och då beslöt vi oss göra ett observationsschema (bilaga 3) för att vi 

skulle kunna göra en bra sammanställning av observationerna Vid den första intervjun som 

spelades in med iPad upptäckte vi att den bara spelat in 5 minuter. Vid den följande intervjun 

användes både en iPad och en Iphone för att säkerställa resultatet. Vid de resterande 

intervjuerna användes ett tekniskt hjälpmedel med ljud, Iphone eller iPad. Vi lärde oss att den 

tekniska utrustningen är viktig samt att man är säker på att man observerar samma sak. 

Intervjufrågorna fungerade, vi gjorde ingen justering. 

 

 

6.4 Urval och genomförande 

Vi bestämde att vi skulle kontakta tio lärare på grundsärskolan, vilket innebar fem var. Det 

blev ett bekvämlighetsurval då vi valde skolor som låg inom rimligt avstånd från våra 

respektive arbeten. När vi tog kontakt med lärare på de olika grundsärskolorna upptäckte vi 

att det inte fanns så många, då beslöt vi att även utvidga deltagandet till inriktning 

träningsskola.  Vi tog kontakt med tio lärare på de olika skolorna via telefon. Vi fick nio 

stycken som var villiga att delta i studien. En lärare avböjde att delta då vi presenterade vår 

studie och syftet. Till de lärare som vi skulle besöka skickade vi ut ett gemensamt missivbrev 

(bilaga 1). Vi bestämde tid för observation och efterföljande intervju. Efter varje 

observationstillfälle renskrev vi materialet och vi transkriberade intervjuerna som vi sedan 

läste flera gånger för att hitta mönster och teman som återkom. Observationerna skedde vid 
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ett lektionstillfälle på 40-60 minuter då lärarna undervisade i skolan. Vid observationerna satt 

vi längst bak i klassrummet och förde anteckningar med hjälp av en observationsmall (bilaga 

3). 

 

 

 

6.4.1 Presentation av intervjupersoner och skolor 

Datamaterialet för studien bestod av nio observationer och nio intervjuer. Lärarna arbetade i 

grundsärskolor i tre kommuner. Vi valde grundsärskolor i för oss närliggande kommuner på 

grund av tidsbegränsning och vad som var praktiskt möjligt för oss. Varje skola sätter ihop 

sina klasser beroende på antalet elever, vilka diagnoser eleverna har eller vilken nivå de 

ligger på, antalet elever samt tillgång till personal. Samtliga lärare arbetade i blandade 

klasser, det vill säga det var olika årskurser i samma klass. Vi har observerat årskurser 1-9 

samt intervjuat lärare som arbetat i dessa klasser. Eftersom vi skulle undersöka hur man 

arbetade med iPads var ett kriterium att lärare använde iPads i sin undervisning. I resultatet 

av intervjuerna benämner vi lärarna med siffror för att göra de oidentifierbara. Här följer en 

presentation av lärarna vi intervjuade. 

Lärare 1: Har gymnasieutbildning. Har arbetat i grundsärskolan i 15 år.  

Lärare 2:  Förskollärare, arbetat tre år i grundsärskolan. 

Lärare 3:  Har lärarlegitimation för grundsärskolan. Har arbetat i grundsärskolan i fyra år. 

Lärare 4: Har lärarlegitimation för grundsärskolan. Har arbetat i grundsärskolan i sju år. 

Lärare 5: Lärarlegitimation att arbeta i grundsärskolann. Har arbetat tre år i grundsärskolan. 

Lärare 6: Förskollärare, arbetat ett halvår i grundsärskolan.  

Lärare 7: Lärarlegitimation att arbeta i grundsärskolan. Har arbetat mer än tio år i 

grundsärskolan. 

Lärare 8: Lärarlegitimation att arbeta i grundsärskolan. Har arbetat åtta år i grundsärskolan.   
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Lärare 9: Grundskollärare, arbetat ett år i grundsärskolan.   

Vi tog kontakt med lärarna genom telefonsamtal och skickade ett missivbrev (bilaga 1) om 

vår undersökning via mail. Vi skickade inte med intervjufrågorna före intervjuerna eftersom 

vi ville ha lärarnas spontana svar. Sedan bokade vi en tid för både observation och intervju. 

Intervjuerna spelades in med lärarnas samtycke. Intervjuguiden (bilaga 2) användes som stöd 

under intervjutillfället. Därefter transkriberades intervjuerna ordagrant. För att få en helhet av 

lärarnas användning av iPad i undervisningen valde vi att observera undervisningssituationer 

först, för att se verkligheten med egna ögon och för att vid intervjun kunna ta upp oklarheter 

eller frågetecken från observationstillfällena. Ämnena som vi observerade var matematik, 

svenska och en lektion i naturorientering i grundsärskolan. I grundäsrskolan med inriktning 

träning observerade vi verklighetsuppfattning och kommunikation. 

6.5 Etiska överväganden 

Vi har följt Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska principer i studien. 

Informationskravet följdes genom att vi informerade om syftet med studien för deltagarna. Vi 

skickade ett brev om syftet med studien och hur vi planerade genomföra studien samt att 

deltagarna hade rätt att avbryta sin medverkan. Vi bad lärarna  informera eleverna och 

vårdnadshavarna att vi skulle göra observationer i klasserna. Även om studien fokuserade på 

lärarnas undervisning så påverkade det eleverna indirekt. Dessutom informerade vi att studien 

skulle läsas och granskas enbart av handledare och studiekollegor på högskolan. 

Samtyckeskravet tillgodosågs genom att deltagarna fick ge sitt samtycke skriftligt. Vi 

informerade om att deltagarna var anonyma, att namnen var fingerade att inga 

personuppgifter röjdes. Deltagarna skulle inte kunna identifieras av obehöriga. Kvale och 

Brinkman (2014) anser att forskaren måste kunna skydda deltagarnas personliga integritet 

och det är viktigt både under och efter studiens genomförande. Nyttjandekravet följdes 

genom att materialet endast skulle användas för studien samt att materialet kommer att 

förstöras när uppsatsen är klar. 

 

6.6 Validitet och reliabilitet  

Kvale och Brinkman (2014) skriver att validitet det vill säga giltighet är riktigheten och 

styrkan i något man förmedlar. Kvale och Brinkman (2014) skriver vidare att det är viktigt att 
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ställer sig frågan om det man undersöker verkligen är det som svarar mot forskningsfrågan. 

Vi upptäckte att observationerna inte riktigt hörde ihop med intervjufrågorna, det återkommer 

vi till i resultatdiskussionen. Vi valde metoder som vi ansåg bäst skulle besvara våra 

forskningsfrågor. Observationer är en metod då man får fram vad deltagande i studien 

faktiskt gör. Eftersom vi ville ta reda på lärares åsikter och synsätt på sitt arbete var intervjuer 

en metod som passade. En svaghet vid intervjuer är dock att forskaren aldrig kan vara säker 

på att de intervjuande svarar sanningsenligt. Dock anser vi att resultatet är de intervjuades 

sanning då det handlade om synsätt. Kvale och Brinkman (2014) skriver att reliabilitet  

betyder tillförlitlighet, ett sätt som ger studien god tillförlitlighet är att vi gör en noga utförd 

beskrivning av vår studie och hur vi beskriver bearbetning och analys av vårt datamaterial. 

Dessutom gjorde vi en pilotstudie där vi fick träna oss i rollen som intervjuare och 

observatörer. Studien är genomförd och bygger på några enskila lärares arbetssätt och synsätt 

på arbetet med iPads i undervisningen, det var deras verklighet vi ville skildra. Studien är inte 

statistiskt bevisande och är därför inte generaliserbar. Dock är det vår förhoppning att den 

kan inspirera andra.  

6.7 Dataanalys 

Under dataanalys lästes utskrifterna flera gånger för att få en helhet om intervjuerna. Det är 

vanligt att intervjuer spelas in när man gör kvalitativa undersökningar. När intervjuerna var 

gjorda transkriberade vi dem. Detta gjorde vi för att få en överblick och kunna se mönster och 

teman. Kvale och Brinkman (2014) skriver att det är viktigt att redogöra hur utskriften har  

gått till. Vi lyssnade på det inspelade materialet och skrev rent det så noggrant vi kunde, dock 

är det inte ordagrant. Ibland använde vi skriftspråk istället för talspråk, vi markerade inte alla 

pauser samt tog bort namn på personer och orter för att skydda de intervjuade. Sedan följde 

databearbetning där vi utgick från Kvales steg för att koncentrera innehållet (Kvale och 

Brinkman 2014). Först handlade det om att se de dominerande meningsenheterna, hitta 

kärnan eller avsnitt som var relevanta. Efter det ställde vi frågor till meningsenheterna utifrån 

våra frågeställningar och syften. Vi tittade efter om vi kunde se några mönster i svaren på 

intervjuerna samt några gemensamma mönster i observationerna. Sist försökte vi knyta ihop 

de centrala teman vi fann och gjorde en beskrivande text. Efter observationstillfällena gick vi 

igenom materialet flera gånger och letade efter mönstersamband, likheter och olikheter 

mellan observationerna och intervjuerna  
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7. Resultat och analys av insamlad data 

Studiens syfte var att beskriva och analysera hur några lärare i grundsärskolan använde iPad i 

sin undervisning och vilket synsätt lärarna hade på iPads i sin undervisning. I resultatet 

beskriver vi observationerna utifrån vårt observationsschema. Efter det redovisar vi fem 

teman som kom fram efter att vi transkriberat och analyserat intervjuerna Vid 

intervjuredovisningen tydliggör vi intervjupersonernas synsätt genom citat från de 

intervjuade för att göra lärarnas röster hörda. Sedan analyserar vi likheter och skillnader 

mellan observationerna och intervjuerna. 

 

7.1 Resultat av observationerna 

I vår redovisning av observationsresultatet har vi underrubriker för att tydliggöra resultatet. 

Underrubrikerna är från observationsschemat (bilaga 3). Vilket ämne man undervisade i, hur 

lärare gav instruktioner, på vilket sätt lärare styrde/gav informationen. Vi tittade på hur man 

arbetade, elev-enskilt, elev-elev, elev-lärare, hur lärare ledde elev vidare samt hur lärare 

avslutade arbetet.  

 

7.1.1 Ämnen vi observerade 

Samtliga lärare använde iPads i undervisningen, i ämnena svenska/ kommunikation och 

matematik/verklighetsuppfattning, där man arbetade med hjälp av appar. En observation var 

en naturorienteringslektion, där elever tittade på naturbilder på en iPad, efteråt gick klassen ut 

i naturen och fotograferade med iPad..  

 

7.1.2 Hur läraren gav instruktioner och på vilket sätt läraren styrde 

eleven 

Av de nio observationerna om hur lärare gav instruktioner till elever när de skulle arbeta med 

Ipad så gav tre lärare verbal en-till- en instruktion till elever vid deras arbetsplats. Läraren  

talade om vilken app i ämnet svenska som elever skulle arbeta med. Övriga lärare hade 
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gruppgenomgång med elever om vad de skulle göra. För att förtydliga genomgången för 

elever så använde två av lärare sig av bilder.  

Två lärare bestämde att eleverna först skulle arbeta med en app som lärare hade bestämt och 

därefter fick eleverna välja en egen app inom ämnet. När eleverna hade arbetat färdigt med 

den app som läraren hade bestämt så fick eleverna välja en app inom samma ämne de tidigare 

arbetat med. Lärarna var tydliga under arbetet att tala om och visa på klockan hur lång tid det 

var kvar av lektionen. 

Fyra av lärarna började lektionen med att ge eleverna introduktion om vilken app eleverna 

skulle arbeta med. Därefter fick eleverna sin iPad och började arbeta. Det var ämnena 

matematik och svenska som eleverna arbetade med. En lärare använde iPad gemensamt i en 

grupp med tre elever. De tittade tillsammans på bilder som fanns iPaden. Sedan gick läraren 

och gruppen ut i naturen och hittade naturmaterial som de tidigare hade tittat på i iPaden i 

klassrummet för att jämföra bilden på iPaden med verkligheten i naturen. Dessutom 

dokumenterade läraren studiebesöket ute i naturen. Som avslutning skrev läraren ut bilderna 

som eleverna fick ta med sig hem. 

  

7.1.3 Hur eleverna arbetade enskilt, elev-elev eller elev-lärare/assistent 

Vid observationerna såg vi individuellt arbete hos eleverna dvs eleverna arbetade med olika 

appar men var och en satt vid sin plats.. Det fanns variationer i arbetssättet. Några lärare 

presenterade vad eleverna skulle arbeta med och gick sedan omkring bland eleverna och 

stöttade dem. Några hade en lärare eller assistent hela tiden bredvid sig. På en lektion satt 

man tillsammans runt ett bord och tittade på bilder som fanns på iPaden och läraren 

diskuterade tillsammans med eleverna. Två elever använde hörlurar när de arbetade. Eleverna 

arbetade med det som läraren hade sagt att de skulle göra. Vi observerade inget samarbete 

mellan elev-elev. 

 

7.1.4  Hur läraren leder arbetet vidare samt hur de avslutade arbetet 

Samtliga lärare hjälpte och stöttade eleverna genom beröm och uppmuntran. Lärarna ställde 

frågor om arbete på iPaden och påminde eleverna att inte ha för bråttom och vid behov 

stöttade lärare eleverna med tecken som stöd i undervisningen. Vid en matematiklektion 
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visade läraren med konkret material vid räkning. Lärarna använde genomgående positiv 

uppmuntran och sporrade hela tiden eleverna att göra mer. Alla lärarna hade en tydlig 

avslutning. Eleverna som fick välja en app att arbeta med valde den och när den tiden sedan 

var slut förekom det hos två elever att de blev besvikna och inte ville avbryta. Appen i 

svenska som elever arbetade med handlade bland annat om att eleven skulle höra det första 

ljudet i ett ord som kom fram på skärmen. Eleven fick förslag på tre olika bokstavsljud. 

Sedan skulle eleven välja ett ljud. Om det var rätt ljud så kom det fram en stor stjärna på 

skärmen. Eleverna hade en timstock till hjälp för att se tiden och höra när det var dags att 

sluta. Läraren som gick ut i naturen avslutade lektionen när de kom tillbaka till klassrummet 

och skrev ut en bild. Vid övriga observationer avslutades arbetet med att det blev rast eller 

dags för någon annan aktivitet.  

 

7.2 Resultat av intervjuerna 

Vi har sammanställt intervjuerna i fem teman. Dessa var motivation, kommunikation, 

självständigt arbete, dokumentation och för- och nackdelar med iPads. 

 

7.2.1 Elevens motivation för lärande 

Lärarna beskrev att eleverna blev motiverade när de skulle arbeta med iPads. Lärarna 

berättade att eleverna nästan alltid blev glada och positiva när de skulle arbeta med iPads.  

Det var ingen skillnad om de skulle arbeta med någon app, skriva eller göra något annat. 

          

        När jag tar fram iPaden så blir eleverna intresserade av vad vi ska göra (Lärare 1)   

 

Just att det var iPads som skulle användas gjorde att eleverna tyckte om det. Lärare fyra 

beskrev att  en elev blev väldigt glad och intresserad bara eleven  såg iPad på schemat. 

 

         När eleven ser schemabilden  iPad säger eleverna: Japp!(Lärare 4) 
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En lärare berättade att när hon tog fram en iPad så väcktes intresset hos eleverna  och flera 

elever undrade om de  kunde få jobba med iPads.  

 

          Tar jag fram iPaden på bordet så väcks en nyfikenhet hos eleverna. Eleverna frågar:         

          får jag jobba med Ipaden? (Lärare 3) 

 

 

Flera av lärarna berättade att de använde iPads som en motivationshöjande faktor i 

skolarbetet. Ett mönster som återkom några gånger var att läraren först bestämde vad 

eleverna skulle göra på sin iPad sedan fick eleverna välja en egen app inom samma ämne och 

sedan ibland också helt valfritt. Förklaringen som en lärare gav var att eleverna inte orkade så 

länge. Lärare 5 valde att arbeta med en bestämd app och  en stund senare fick eleven välja en 

app att jobba med inom samma ämne och sist fick eleven välja helt valfritt. 

      De kanske orkar 15 minuter och då är det viktigt att arbeta med det men att man sen ger        

      eleverna möjlighet att byta aktivitet. Att de får välja en aktivitet. Idag fick de välja en app  

      inom matten efter att ha jobbat med veckans app och sen fick de välja en egen app som en  

      slags morot. (Lärare 5) 

 

Elever hade även tillgång till iPads på rasterna. Flera lärare var fundersamma och oroliga till 

att använda iPads på rasterna, det fanns många funderingar kring användandet, t ex val av 

spel, tillgängligheten, tiden eleverna tillbringade med iPads. Det framkom en oroskänsla hos 

lärare om det var bra eller dåligt för eleverna att använda den på raster. 

           Jaa...å då spelas det spel. Jaa...det beror på om det tar för stor plats eller pm det bara  

           blir spel...så kan den  ju inte se ut...den ska ju främst användas till skolarbetet...sen vill  

           jag gärna se vad det är för spel de  lägger in. Så att det inte är något olämpligt.  

          (Lärare 6) 
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7.2.2 Kommunikation 

Lärare tyckte att iPads var ett bra hjälpmedel vid kommunikation, både mellan lärare och 

elever men också mellan elever/skola och föräldrar/hemmen samt  mellan lärare och lärare.  

Lärare använde iPads på olika sätt beroende om eleverna hade var sin iPad eller om man var 

flera elever som delade på en iPad 

           

          Jag använder iPaden som kamera men jag skriver alltid ut bilderna från någon aktivitet  

          vi har gjort under dagen. Jag skickar hem pappersbilden eller rättare sagt jag klistrar in  

          den i elevens kontakt bok. Men hade eleven en personlig iPad kunde den skickas  

          mellan skolan hemmet. (Lärare 1) 

 

En lärares syfte med användningen av iPads var att det skulle vara ett stöd kommunikationen. 

Läraren hade informerat vårdnadshavarna om syftet med kommunikationen med  iPads 

arbetet så vårdnadshavarna visste hur skolan arbetade samt också blev delaktiga  och kunde 

stötta barnens arbete. Elever som fick ta hem sin iPad gick på högstadiet, genom att de fick ta 

hem sin iPad så blev det ett samarbete mellan hemmen och skolan. Eleverna hade lättare att 

visa vad de gjorde i skolan och föräldrarna fick se konkret vad man arbetade med i skolan. 

            

          Eleven kan ta hem iPaden och visa olika appar som eleven arbetar med. (Lärare 4) 

 

En lärare beskrev hur de samlades runt en iPad och visade varandra vad de hade arbetat med. 

Här blev det kommunikation runt ett gemensamt ämne. 

    

         Ibland har vi paddorna och visar varandra och så har de fått gjort en liten redovisning    

         och visat för kompisarna. (Lärare 8) 

 

En lärare beskrev att vissa spel var låsta så att eleverna inte kunde komma åt alla spel. 

Läraren var dock orolig över att det inte blev något samspel mellan eleverna. Elever satt 

bredvid varandra men var och en spelade sitt spel och samarbetade inte med någon annan.  
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         Då är dom inne på YouTube..å hittar på spel å..sen är dom ju låsta...dom kan inte ta  

        vilka spel dom vill.  /../ nackdelarna är framförallt att det kan bli lite asocialt kan jag   

        tycka...det blir inget samspel mellan elever. (Lärare 8) 

            

 

7.2.3 Individualisering 

Lärare ansåg att iPads var ett effektivt lärverktyg vid individualisering. Om elever hade 

tillgång till en egen iPad kunde lärare göra individuella arbetsscheman till elever. Lärare 

laddade ner appar som var individuellt anpassade. Det fanns möjlighet att utgå från varje 

elevs behov. 

       

      Jag ser ju den största fördelen är ju att varje elev kan jobba enskilt med skräddarsydda  

      uppgifter som passar just vad den eleven befinner sej i sin kunskapsinlärnig. (Lärare 9)  

 

      

      Eleverna arbetar med sina individuella program och appar som gör att de själva måste ta  

      initiativ för att få någonting gjort. Eleven kan inte förlita sig på någon annan. (Lärare 3) 

 

En lärare berättade att hon upplevde att elever blev mer självständiga när de kunde använda 

sin iPad som ett tidshjälpmedel och som almanacka. Eleverna behövde inte fråga någon 

vuxen om vad som skulle hända utan de kunde ha almanackor med sina personliga scheman 

för veckan och dagen. Eleverna kunde även se hur lång tid det var kvar på lektionen med 

hjälp av tidshjälpmedlet på iPaden. 

 

    Så använder man den som en almanacka till exempel att på måndag så gör vi det å det så       

    att eleverna vet vad som ska hända och tex badkläder eller gympakläder eller inför lovet      

    att så här många dagar är vi lediga å sen börjar skolan...så att man ...äger sin egen tid. Man  

    har koll på sitt eget liv. (Lärare 5) 

   . 
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En lärare betonade att elever kunde använda sin energi på lärandet vid läsinlärning istället för 

att forma bokstäver. En del elever som går i grundsärskolan har svårt att forma bokstäver och 

då kan iPad underlätta eftersom det kan vara lättare att trycka på bokstäver än forma dem. 

 

        Eleven behöver inte lägga energi på att forma bokstäverna utan kan lägga 

         sin energi på lärandet……(Lärare 4) 

 

7.2.4 Dokumentation 

Lärare tyckte att det var ett bra att dokumentera utflykter, att titta på en bild av en blomma  

inne  i klassrummet och sedan leta efter samma sorts blomma ute i naturen och sedan 

fotografera den.       

         

      Dokumentation med att fotografera årstiderna under året ger eleverna mer konkreta        

      kunskaper. (Lärare 3) 

 

En lärare tyckte att det var enkelt att dokumentera elevens tidigare arbetsuppgifter på iPaden. 

Vid nästa arbetstillfälle så var det enkelt för lärare och elev att tillsammans titta på de tidigare 

arbetsuppgifterna för att sedan går vidare. En annan lärare poängterade att det var viktigt att 

eleverna skulle lära sig att dokumentera själva för att vid ett annat arbetspass diskutera vad 

man hade studerat förra lektionstillfället. 

 

      Det blir mer levande att dokumentera med fotografier där eleven deltar. (Lärare 1) 

 

      Jag försöker få dem att dokumentera själva...att komma på att det här kan vara   

      kul att fotografera….å prata utifrån de bilder de har tagit  (Lärare 7)        . 

  

7.2.5 För- och nackdelar 

I intervjuerna fann vi att lärare  tyckte att det fanns många fördelar med att arbeta med iPads i 

undervisningen men att de tyckte att de som lärare hade för lite kunskaper om både appar och 
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om iPadens alla funktioner. Lärare tyckte att de inte kunde använda iPadens alla resurser. 

iPadens utformning upplevdes som en fördel för det mesta men även som en nackdel då 

någon tyckte att den var för liten ibland. Samtliga lärare ansåg att de hade för liten utbildning 

när de startade arbetet med iPads och de saknade även fortbildning. 

        

       Ipaden är liten och behändig men jag kan inte utnyttja Ipadens resurser för jag har för lite  

       kunskaper. Jag behöver mer fortbildning och utbildning men var finns tiden? (Lärare 2)  

 

Att tekniken inte alltid fungerade upplevdes också som en nackdel. Flera lärare gav uttryck 

för frustration och uppgivenhet om tekniken inte fungerade. Man hade inte tillräckliga 

kunskaper att rätta till fel och ibland hände det att lärare drog sig för att använda tekniken pga 

osäkerhet om den skulle fungera eller inte. 

 

     Blir det något tekniskt fel på iPaden så blir jag stressad och lektionen blir kaotisk!            

     (Lärare 4) 

 

Någon lärare tyckte att det fanns många bra appar generellt men när det är material till 

grundsärskoleelever som behöver individanpassas och till äldre elever, så var det svårt att 

hitta appar som var tillräckligt bra. 

 

      I början när man börjar intressera sig för läsinlärning där det är lite lek och skoj finns det  

      ganska stort utbud men när eleverna sedan blir äldre så blir det lätt barnsligt. (Lärare 7) 

  

Att det fanns en slags kvalitetskontroll av vilka appar som får finnas tillgängliga upplevdes 

också som en fördel. 

       En fördel är att det finns en slags kontroll på iPadmarknaden för appar...så vilka appar  

       som helst kommer inte igenom...å då känns det som att den är lite kvalitetsgranskad.     

       (Lärare 7). 
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7.2.6 Likheter och skillnader mellan observationerna och intervjuerna 

Motivation var något som fler lärare återkom till i intervjuerna och vid observationerna såg vi 

elever som ville arbeta med iPads.  Alla elever var aktiva när de hade en egen iPad framför 

sig. Vid flera tillfällen lockade lärare med att eleverna skulle få göra egna val av app när de 

arbetat klart med det som läraren planerat. När elever fick välja själva valde de nästan alltid 

ett spel, titta på filmer eller lyssna på musik, ingen elev valde någon app med svenska eller 

matematik. Vid två tillfällen hade några svårt att sluta, de ville helst fortsätta.  

De lärare vi intervjuade tyckte att iPads var ett bra hjälpmedel vid kommunikation. Det kunde 

vara stöd vid kommunikationen i skolan men också mellan skola och hem. En elev berättade i 

skolan på måndagen med hjälp av bilder vad hon hade gjort under helgen. I en annan klass 

diskuterade man utifrån olika bilder på iPaden.    

Alla lärare framförde att iPads var ett effektivt lärverktyg vid individualisering. Lärarna 

kunde göra olika arbetsscheman till eleverna. Lärare tyckte också att eleverna blev mer 

självständiga. Vi såg flera tillfällen där eleverna arbetade med olika appar, där apparna var 

utvalda individuellt för att passa eleverna och det man arbetade med. Vid några  tillfällen 

bestämde läraren vilken app eleverna skulle arbeta med först och efter en viss tid fick 

eleverna välja en egen app utifrån intresse. Nästan alla elever satt en och  en vid sina bord 

och arbetade, många hade en vuxen bredvid sig. Det förekom inget samarbete mellan elev 

och elev. Vid en lektion satt elever och lärare runt ett bord och pratade om bilder på iPaden. 

Dokumentation var vanligt att lärare använde iPads till. Man fotograferade och skrev ut bilder 

eller också tog eleven med sig sin iPad hem och visade hemma var man hade gjort i skolan. 

Man skrev även text till bilder som man fotograferat Det blev både dokumentation och ett 

kommunikationsverktyg. 

       

7.3 Analys av observationerna och intervjuerna utifrån ett teoretiskt 

perspektiv och litteratur analys. 

I elevens lärande är kommunikationen en del i lärandet. Säljö och Liber (2014) skriver att 

Vygotskij menade att kommunikationen mellan människor är viktig, som innefattar språket, 

bilder symboler och tecken. Detta sker med IT hjälpmedel samt att vi i samhället av idag 

använder oss av IT hjälpmedel.  



                                                                                                                                               

34) 

Alla lärare hade fått internutbildning i respektive via kommun men samtliga lärarna tyckte att 

de behövde ytterligare utbildning samt mer tid till planering för att undersöka appar och 

arbetssätt. Lärarna planerade undervisningen med iPads utifrån den enskilda elevens behov 

och förutsättningar. Det var en av fördelarna att man kunde individualisera lättare.  En annan 

fördel var att lärarna såg att eleverna var intresserade och tyckte om att arbeta med iPads, det 

gav eleverna stimulans och motivation att arbeta med skolarbetet. Håkansson och Sundberg 

(2012) menar att det är väsentligt att lärarna har kunskaper om hur och när läraren kan 

använda iPads. Om lärarna har kunskaper om hur de kan använda sig av iPad/data i sin 

undervisning  så blir de trygga och förmedlar glädje till eleverna. Håkansson och Sundberg 

(2012) skriver att resultatet hos eleverna blir säkrare och tryggare på att använda sig av iPads 

om lärare som undervisar har kunskaper av att använda sig av iPads i undervisningen. Diaz 

(2012) har i sin studie kommit fram till att Sverige är ett av världens mest avancerade IT 

länder  men hon har även kommit fram till att svensk skola är inte förberedd på att undervisa 

barn i IT fastän de växer upp ett digitalt samhälle. I våra resultat kunde vi se att detta delvis 

bekräftades eftersom lärarna uttryckte att de inte hade tillräcklig kunskap och ville lära sig 

mer. Men å andra sidan användes iPads på ett mångfacetterat sätt under de lektioner vi 

observerade. Några lärare menade att formatet av iPaden gjorde att den var lätt att ta den med 

sig till olika arbetsplatser därför var det bättre att arbeta med iPads än med en stationär dator. 

Clark och Luckin (2013) kom fram till ett ökat samarbete mellan eleverna eftersom iPaden 

hade ett bra format så att elever kunde ta den med sig som gav resultatet att eleverna 

använder den lättare. Lärarna tyckte att eleverna var mer delaktiga i skolarbetet när de 

arbetade med iPads. Lärarna upplevde det inte alltid positivt att arbeta med iPads i 

undervisningen. Några lärare tyckte att formatet gjorde att den var svår att skriva på iPaden  

och att tangentbordet till iPaden var för litet. En lärare berättade att hon fastnade för mycket i 

iPaden och behövde träna sig i att arbeta med andra metoder eller verktyg i undervisningen.. 

Samtliga lärare ansåg att eleverna för enkelt kunde gå in på spel eller ut på nätet utan lärarens 

vetskap. Kroksmark (2013) skriver i sin studie att när eleverna inte längre orkade arbeta med 

uppgifterna på Ipaden så var det lätt för eleverna att ta till spel, eller började blogga på 

Ipaden. Åtta lärare berättade att alla elever hade tillgång till en iPad i undervisningen. Läraren 

i klassen där man hade tre iPads på sex elever upplevde att det försvårade arbetet just för att 

eleverna var tvungna att dela på en iPad till exempel vad man får fotografera och vad man får 

lägga ut på nätet.  
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Samtliga lärare arbetade åldersblandade klasser där det var mellan fem och åtta elever.  Ingen 

lärare hade någon rektor som hade gett lärarna någon utbildning/fortbildning eller sett till att 

de hade kunskaper om arbetssättet innan de började arbeta med iPads i undervisningen. Några 

lärare menade att de hade svårigheter med att använda iPads alla funktionsmöjligheter och 

kände frustration över det. 

Söderman och Antonsson (2011) skriver att elever med en utvecklingsstörning kan ha 

svårigheter att kommunicera verbalt men med hjälp av dokumentation med fotografier på en 

Ipad bidrar till att eleven har lättare att kommunicera med sina föräldrar, kompisar om 

utflykten. När man lägger ut en bild eller ett program i iPaden ska lärare vara observant på 

hur eleven själv kan flytta exempelvis bilden samt hantera iPaden. Wilder (2014) menar att 

forskningen visar att en person med grav utvecklingstörning har lättare att utföra den 

vertikala rörelsen än den horisontella rörelsen. Därför är det viktigt hur lärare lägger bilderna 

på Ipaden. 

  

Naughton och Light (2012) skriver att ett kommunikationshjälpmedel som en iPad ger även 

eleven en social acceptans gentemot andra människor i samhället. I vår studie hade samtliga 

elever en positiv inställning till arbetet, ingen vägrade arbeta eller suckade vid arbetet. 

Forskarna O´Malley och Donehower (2013) och Miller, Krockover (2013) har i sin forskning 

kommit fram till att eleverna blev mer engagerade samt att eleverna blev mer självständiga 

när lärare använde sig av iPads i sin undervisning. 

 

7.4 Analys av observationerna  

Det vi såg av observationerna och utifrån intervjuerna var att lärarna med  lärarlegitimation 

arbetade med Pads mer ämnesinriktat mot svenska och matematik. De använde olika appar i 

ämnena. Lärarna utan formell utbildning arbetade mest med iPads som 

dokumentationsverktyg som kamera och använde den också som ett skrivverktyg. Här 

återkopplar vi till den brittiska artikel där Hammond mfl.(2011) skriver att det var vanligare 

att lärare använde datorer och iPads i sin undervisning i skolan om de själva hade fått teknisk 

utbildning i sin lärarutbildning.    



                                                                                                                                               

36) 

Flera saknade även fortfarande bra och tillräcklig utbildning trots att det står i 

styrdokumenten att eleverna ska arbeta med tekniska verktyg. Användningen av iPads hängde 

på lärarnas intressen och egen tid. Lärarna tog på sig ett stort ansvar för att eleverna skulle 

utvecklas och få möjlighet att kunna arbeta med iPads. Däremot fanns det på nästan samtliga 

skolor en iPad till varje elev, teknisk utrustning fanns men flera lärare saknade en tydlig 

syftesbeskrivning med andvändningen av iPads i skolarbetet från rektor. Några lärare var 

osäkra och negativa till arbetet med iPads i början men hade sedan ändrat uppfattning och 

blivit positiva till verktyget. 

 

8. Diskussion 

I resultatet av intervjuerna och observationerna så utgår vi från ett sociokulturellt perspektiv. 

Eftersom sociokulturellt perspektivet har sina rötter från Vygotskijs utvecklingsteori så 

hänvisar vi till Smidt (2010) som skriver att enligt Vygotskij så stannar människans 

utveckling aldrig upp. Smidt (2010)  skriver att Vygotskij menar att alla barn även barn med 

speciella behov samt barn med olika funktionsnedsättning utvecklas hela livet. Därför är det 

väsentligt att lärare som arbetar med elever med olika funktionshinder utgår från varje 

enskild elevs utvecklingsmöjlighet samt att undervisningen till lärande utgår från varje 

enskild elev. Bråten (1998) skriver att det är viktigt att lärare som undervisar bör vara kunnig 

på samhällets tekniska utveckling för att undervisa eleverna så att eleverna har kunskaper och 

färdigheter till att delta i samhälletslivet. Säljö (2014) skriver att den ekonomiska och sociala 

utvecklingen förändras i samhället därför är det väsentligt att lärare i skolan följer med i 

utvecklingen så att elever kan fördjupa sina kunskaper med hjälp av IT tekniken.  

 

 

8.1 Metoddiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka hur några lärare i grundsärskolan använder iPads i sin 

undervisning samt vilket synsätt de har på iPads i sin undervisning. Vi kom fram till att 

intervjuer och observationer skulle kunna ge oss svar på forskningsfrågan. Vi tänkte att 

intervjuerna skulle ge oss svar främst på deras synsätt och syftet med observationerna var att 

ge oss svar på hur de använde iPads i undervisningen. 
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Vi gjorde observationerna först. Vi ville utgå från observationerna och se verkligheten som 

den var för att sedan intervjua och därefter dra slutsatser och jämföra och se likheter och 

skillnader mellan datainsamlingen.  

Observationerna var öppna observationer utifrån Einarsson och Hammar Chiriac (2002) där 

både lärare och elever har varit informerade om vad vi gjorde i klassrummet. Ahrne och 

Svensson (2014) skriver att när man gör deltagande observation i sin studie är det väsentligt 

att forskaren är observant på sitt eget beteende mot de personer som forskaren observerar. 

Författarena menar att forskaren inte kan vara för passiv mot de personer som forskaren 

observerar och inte för angelägen om att vara för social person som forskare utan att vara 

medveten om att vara en objektiv person utan att för den skull vara passiv. Om forskaren är 

för engagerad i sin observation innebär det att forskaren tappar sin vetenskapliga distans till 

studien. Även författarna Einarsson och Hammar Chiriac (2002) anser att det är väsentligt att 

observatören är fokuserad på att observera och inte går aktivt in och deltar i det som 

observatören ska observera för då blir observationen inte trovärdig. Ahrne och Svensson 

(2014) anser att forskaren kan träna upp sin förmåga med att göra bra observationer. I en 

observation menar Ahrne och Svensson (2014) att forskaren kan studera hur informanterna 

utför det som forskaren studerar. Vid observationerna var vi placerade vid sidan om eleverna, 

vi var aktiva genom att vi förde anteckningar. Vi var restriktiva att svara på frågor eftersom 

vårt fokus var observationer. Vi deltog inte i något pedagogisk arbete eftersom det var viktigt 

att vi såg verkligheten. 

Vi har använt den kvalitativa forskningsintervjun som metod för att samla in data till vår 

studie. Kvale och Brinkman (2009) menar att den metoden är bra då man vill försöka förstå 

den intervjuades situation och från dennes synvinkel. Det passade oss eftersom vi ville ta reda 

på lärarnas upplevelser och deras beskrivningar av hur de arbetar med iPads. Vi har använts 

oss av samma intervjuguide (bilaga 3) men med frågor som gjorde det möjligt för 

intervjupersonerna att berätta och ge oss så fylliga beskrivningar av sitt arbetssätt och 

erfarenheter. Ahrne och Svensson (2014) skriver att intervjuer och observationer bekräftar 

varandra i en studie och studien blir mera trovärdig. Kvale och Brinkman (2009) menar att 

det är viktigt att den sociala relationen mellan intervjuare och intervjupersoner ska bygga på 

att intervjuaren skapar en god miljö där intervjupersonerna känner sig fria. Då är det enklare 

för intervjuaren att få fram intervjupersonernas åsikter och synpunkter.  Vid observationerna 

kunde vi se elevernas motivation och engagemang. Vid intervjuerna framkom samma svar 
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från lärare. I svaren vid intervjuerna berättade lärare att de använde iPads för att förstärka 

kommunikationen samt att ge eleverna en bättre förförståelse. Vid observationerna såg vi 

exempel på detta.  

8.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva och analysera hur några lärare inom grundsärskolan använde 

iPads i sin undervisning. Detta syfte har vi försökt besvara med nio observationer och nio 

intervjuer med undervisande lärare. I stycket kommer vi att redovisa en diskussion av 

resultatet kopplat till bakgrund och tidigare forskning. I resultatdiskussion-en redovisar vi 

med en allmän diskussion och sedan de fem teman som vi framkom i intervjuerna Vi ville 

utgå från observationerna och se verkligheten som den var för att sedan intervjua och därefter 

dra slutsatser och jämföra och se skillnader och likheter mellan datainsamlingen. 

När vi granskar observationerna mot intervjuerna ser vi i observationerna att eleverna är 

motiverade att arbeta med iPad eftersom de inte protesterar utan lyssnar på introduktionen.  

Vi observerade att eleverna var ivriga på att börja arbeta med iPaden. I intervjuerna berättade 

samtliga lärare att de upplevde att eleverna var motiverade att arbeta med iPad. Även i 

tidigare forskning har man sett att elever blir mer motiverade i ämnet när de får använda sig 

av digitala verktyg. Hendersson och Yeow (2012) kom fram till att lärarna såg att elevernas 

motivation i ämnet blev bättre när de fick använda sig av surfplatta. Kroksmark (2013) 

skriver att det är en tillgång att arbeta med iPad för när elever inte orkar arbeta med ett 

program kan elever spela ett spel som avkoppling för att sedan återgå till skolarbetet.  

Håkansson och Sundberg (2002) såg i sin studie att elevernas motivation ökade till 

skolarbetet när de fick använda sig av digitala verktyg. Ser man då att motivationen ökar hos 

eleverna då anser vi att då ökar även elevens intresse för kunskapsinlärning. Då är det eleven 

som har fått kunskaper och är vinnare, Skolans syfte är att elever ska lära sig nya kunskaper 

inför framtiden. 

Lärarna använde även iPads som dokumentationsverktyg och kommunikationshjälpmedel.  

Det som vi såg i observationerna och som kom fram i intervjuerna var att lärare och elever 

dokumenterade från skolarbete med hjälp av iPaden. De använde iPaden för att ge elever en 

förförståelse om vad som ska hända på skolan med schema samt att eleven kunde själv visa 

föräldrarna i hemmet vad som hade skett under dagen i skolan med hjälp av iPaden. Detta 

bidrog till att elevens delaktighet ökade. Det framkom även att eleven själv tog bilder från sin 
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fritid som eleven sedan visade med fotografier om vad man har gjort i skolan.   Ibland 

skickades iPaden hem till föräldrarna för att delge dem information om vad som har hänt 

under dagen. I de fallen blev det ett naturligt och ett tydligt samarbete mellan skolan och 

hemmet som kan bli otydligt om man enbart använer sig av skriftspråket iskolan. Då kan det 

bli en naturlig kommunikation mellan hem och skola. Det liknar Kroksmark (2013) som kom 

fram till att lärarna ansåg att kommunikationen mellan hemmet och skolan hade förbättras 

sedan de började använda sig av iPad i undervisningen.  Lärare som använde sig av iPaden 

som kamera där lärare visade en bild som de pratade om så blir det mer konkret för eleven 

och lärare kan foto exakt vilken bild som ska visas.  

I läroplanen för grundsärkolan (2011) står det att lärarna ska ge eleverna förutsättningar för 

att självständigt kunna använda sig av olika uttrycksmedel.  Det vi såg var att lärarna använde 

sig av iPads i sin undervisning, där lärare hade bestämt hur iPaden skulle användas i 

undervisningen. Det vi såg var att eleverna arbetade med bestämda appar samt att de använde 

iPaden som dokumentationsverktyg, samt att eleven skrev text till en bild, Clark och Luckin 

(2013) har kommit fram i sin studie om att iPads i undervisningen ökade samarbete mellan 

eleverna. Det vi såg var att eleverna arbetade individuellt med iPaden. Men att eleverna 

arbetade positivt med apparna som de blev tillsagda att arbeta med. Arthanat, Curtin och 

Knotak (2013) fann i sin studie att deltagarna var ivriga och gärna provade olika appar. Shah 

(2011) skriver i sin studie att iPads ger eleverna omedelbar tillfredsställelse eftersom det 

händer något direkt när man pekar på en skärm. Även forskarna O´ Malley och Donehower 

(2013) fann i sin studie att eleverna blev mer motiverade och dessutom mer engagerade när 

de fick arbeta med iPads. 

9. Slutsatser 

Det kommer även fram i intervjuerna att lärarna upplevde att de fastnade i vissa appar och det 

ville utvecklas vidare. Det vi kan se i observationerna och i intervjuerna är att de lärare som 

har formell utbildning är de lärare som använder ämnesappar i iPaden. De lärare som inte 

hade formell utbildning att undervisa på grundsärskolan använder iPaden mer som ett 

dokumentationsverktyg som t ex kamera. Vi upplevde att lärare med lärar utbildning hade ett 

större intresse för teknisk utveckling utnyttjade iPadens funktioner mer än lärare som inte 

hade lärarutbildning. Hammond mfl (2011) har i en brittisk undersökning kommit fram till 

lärare som har fått utbildning i IKT använder sig mer av IKT än de lärare som inte har fått 
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någon utbildning inom IKT.  Hammond m,fl (2011) skriver att det beror även på lärarens 

intresse för IKT hur lärare använder sig av det i sin undervisning. Diaz (2012) menar att det 

bör ställas högre krav på digital kompetens hos studenter innan de får ut sin lärarexamen för 

att de ska bli goda lärare att undervisa i digitala verktyg. Rodriguez, Strnadová och Cumming 

(2014) anser att tekniken ska passa in i skolan och då måste lärarna anpassa sig efter tekniken 

och den utvecklingen som tekniken medför. Bråten (1998) skriver att Vygotskij ansåg att 

skolan har en viktig roll för elevens kognitiva utveckling. Ska eleverna få en utvecklande 

undervisning till självständighet och lärande i framtiden så bör läraren vara kunnig på 

samhällets tekniska utveckling så att elever kan delta i samhällets kollektiva och kulturella 

gemenskap som i dagens samhälle är uppbyggd på den tekniska kunskapen. Det är som Säljö 

(2014) skriver att ska vi människor leva i en socialkulturell verklighet där vi använder oss av 

olika tekniska hjälpmedel så måste skolan undervisa eleverna i att kunna använda sig av de 

tekniska hjälpmedlen som finns för att utveckla elevernas självständighet Håkansson och 

Sundberg (2012) betonar att det är väsentligt att ha ämneskunskaper som lärare för att 

undervisa i skolan. När vi studerar resultatet från observationerna och intervjuerna med för- 

och nackdelar med att arbeta med iPads i undervisningen ser vi i observationerna att lärarna 

är styrda av appar och några lärare använder enbart iPaden som kamera. I intervjuerna 

framkommer det att lärarna vill ha mer utbildning om hur de kan utveckla undervisningen 

med iPads. Det framkommer även i intervjuerna att det finns ett stort behov av fortbildning 

inom området att använda ipad i undervisningen. Samtliga skolor som vi var och gjorde 

observationer och intervjuer på hade iPads till eleverna. Vi konstaterar att samtliga skolor har 

iPads till varje elev men att fortbildningen för lärare i att använda iPad i sin undervisning är 

bristfällig. Hylén hänvisar till en  Skolinspektion 2011-2012 där det kom fram till att många 

skolor köper in IT-utrustning men gör ingen satsning på hur den ska användas. Diaz (2012) 

skriver att det finns datorer samt andra digitala verktyg på skolor men att lärarens digitala 

kunskaper är svaga. Även i skollagen står det att elever ska förberedas till ett aktivt 

deltagande i samhällslivet. Vi lever i en teknisk verklighet med digitala verktyg i affärer, när 

vi köper biljetter och så vidare. I läroplanen för grundsärskolan (2011) står det klart och 

tydligt att elever ska uppmuntras samt att utveckla sina tekniska kunskaper. 

Vid observationerna och intervjuerna kom det fram att lärare behöver mer fortbildning. Även 

i litteraturen skriver forskare att i lärarutbildningen får man tekniken men man måste lyfta 

fram hur man använder tekniken, hur man väljer appar till exempel. Lärare vill lära sig mer 
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men ofta ger inte ledningen den möjligheten, ibland beror det på kostnader eller intresse men 

oftast är det brist på tid eftersom lärare ska göra så många saker. Oftast finns det dock pengar 

att köpa in tekniken. De flesta lärare lade ner mycket fritid på att lära sig mer om hur de 

kunde arbeta med iPads. De letade appar och delade med sig kunskaper om iPads bl a via 

nätet. I studien framhöll lärare att det var viktigt att tekniken fungerade för att man skulle 

kunna arbeta på ett bra sätt. Det är viktigt att alla som ska arbeta med ny teknik som köps in 

till skolor får utbildning så att lärare känner sig säkra på hur den ska används. Så att det blir 

ett tekniskt hjälpmedel och inte något som bara ligger och kostar pengar. 

10. Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning inom detta område är hur den digitala undervisningen utvecklas i 

grundsärskolan? 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej! Vi heter Carina Ekman och Eva-Maria Rolf och läser sista terminen till speciallärare, 

inriktning utvecklingsstörning, Västerås högskola (MDH). Vi arbetar denna termin med 

examensarbetet. Det kommer att handla om hur lärare i grundsärskolans senare år (7-9) 

arbetar med iPad i sin undervisning. 

Syftet med arbetet är att vi ska undersöka hur lärare planerar och använder iPad i sin 

undervisning. 

För att samla in data kring detta ämne behöver vi intervjua lärare som arbetar i 

grundsärskolans åk 7-9, samt göra observationer i undervisningssituationer. 

Vår fråga till Dig är om Du vill ställa upp och delta i denna studie? En av oss kommer att 

göra intervjun och observationen. Intervjun beräknas ta 40 min och observationen beräknas 

också ta 40 min. Tid och datum bestämmer vi tillsammans. Alla uppgifter som framkommer i 

intervjuerna samt observationerna kommer att behandlas konfidentiellt. All data som samlas 

in kommer endast att användas i vårt examensarbete. Namn kommer att avidentifieras och Du 

har möjlighet att avböja att delta eller avbryta intervjun samt observation när du vill. Vår 

undersökning kommer att rapporteras som ett examensarbete vid MDH. Även du som 

deltagare i studien kommer att få ta del av studien om du önskar. 

Vår ambition är att vi ska intervjua/observera 4 lärare var. 

 Vi hoppas att du vill delta i denna studie! 

 Med vänlig hälsning 

Carina Ekman och Eva-Maria Rolf 
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 Jag har läst ovanstående och deltar i studien 

 

Bilaga 2  

Intervjuguide 

  

1.  Hur länge har du arbetat som lärare? 

2.  Vad har du för lärarutbildning? 

3.  Vilken årskurs undervisar du i? 

4.  Vilka ämnen undervisar du i? 

5.  Hur länge har du använt iPad i undervisningen? 

6.  Vilken inställning har du till iPad som pedagogiskt verktyg i   

  undervisningen? 

1.  Vilket syfte har du med arbetet med iPad? 

2.  Hur många iPad har ni tillgång till i klassen? 

3.  Berätta om hur du arbetar med iPad i undervisningen och varför  

 du arbetar med iPad? 

1. Hur planerar du lektionerna med iPad? 

2. I vilka ämnen använder du iPad? 

3. Hur kom det sig att började arbeta med iPad? 

4. Hur ser din fortbildning om att arbeta med iPad ut? 

5. Vilka fördelar och nackdelar ser du med iPad? 
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Bilaga 3 

Observationsschema 

Datum: 

Antal elever: 

Antal vuxna: 

 

Ämne                      Ämne 

 

    

 

Hur ger läraren instHur ger läraren 

guktioner?              instruktioner. 

 

    

                          

På vilket sätt styr/g På vilket sätt styr 

styrer läraren infor  ger läraren                      

tionen?                   informationen? 

 

    

 

Hur leder läraren e Hur leder lärarenleven 

vidareläraren eleven vidare                     

vidare? 
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H                               Hur arbetar man? Elev-enskilt,  

                                  Elev-elev, Elev-lärare.             

                                 

Hur jobbar man? 

Elev- enskilt 

Elev-elev 

Elev-lärare 

 

    

 

Hur avslutar läraren Hur avslutar läraren 

arbetet    avl läraren arbetet? 
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