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Abstract 
The way in which students perceive their learning situation is the starting point for a success-

ful learning process in school, as well as the starting point for individualized teaching. The 

study´s aim was to describe the findings from a group of students at a secondary special 

school who use a tablet as a tool in learning situations. The study is based on qualitative meth-

ods with focus group interviews and research underpinning the collated data. The study con-

nects students´ perceptions with the concepts mediated artifacts, motivation and availability to 

clarify students´ experiences in different situations. The results shows that the tablet is a flexi-

ble tool where the possibilities for personalization are great if there is knowledge about how, 

when and for what purpose it will be used. Students express both interest and a good under-

standing of the use of the tablet as a tool, but they also experience the obstacle of inaccessibil-

ity, depending on how much tablet use the teacher allows during lessons. Research shows that 

students with intellectual disabilities feel stimulation from the use of the tablet as a tool. This 

is useful in special educational contexts where the focus is on providing students with the 

right conditions to acquire and develop skills. 
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Sammanfattning   
Hur elever uppfattar sin lärsituation är utgångspunkten för en framgångsrik lärprocess samt en 

individanpassad undervisning. Detta är grunden för specialpedagogiken. Studiens syfte var att 

beskriva hur en grupp elever på gymnasiesärskolans nationella program upplever surfplatta 

som verktyg i lärsituationer. Undersökningen bygger på kvalitativa metoder där gruppinter-

vjuer och forskningsstudier utgör basen för insamlad data. I arbetet knyts elevernas uppfatt-

ningar samman med begreppen medierade artefakter, motivation och tillgänglighet för att tyd-

liggöra elevernas upplevelser i olika situationer vilket är individanpassad undervisning. Resul-

tatet visar att surfplatta är ett flexibelt verktyg där möjligheterna till individanpassning är stora 

om vetskap finns hur, när och i vilket syfte den ska användas. Eleverna uttrycker både intresse 

och god insikt i användandet av surfplatta som verktyg. Vidare upplever eleverna hinder i 

form av bristande tillgång beroende på hur lärare ger utrymme för den på lektionerna. Resul-

tatet är användbart i specialpedagogiska sammanhang där fokus ligger på att ge elever de rätta 

förutsättningarna för att tillägna sig och utveckla kunskaper.  
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   Inledning 
En av gymnasiesärskolans främsta uppgifter enligt styrdokumenten för gymnasiesärskolan är 

att förmedla kunskaper och ge elever de rätta förutsättningarna för att tillägna sig och utveckla 

kunskaper. För att ge de rätta förutsättningarna behöver innehållet i utbildningen så mycket 

som möjligt riktas mot individens behov för att möjliggöra deltagande i utvecklingsarbetet 

(Svenska Unescorådet, 2006). Metoderna i undervisningen ska ha starka samband med ele-

vens egna intressen och erfarenheter för att lättare skapa motivation. ”Gymnasieskolan ska 

vara av hög kvalitet där den enskilda elevens behov och önskemål så långt som möjligt får 

styra” Skolverket (2013a, s.10). Svenska Unescorådet(2006) belyser vikten av ett 

självständigt liv och att skolan ska ge elever tillgång till och kunskap om den teknik som idag 

är en stor del av samhället.   

Ungdomar med särskilda behov skall få hjälp att så smidigt som möjligt klara 
övergången från skolans värld till vuxenliv och förvärvsarbete. Skolorna bör hjälpa 
dem att bli självständiga och ge dem de färdigheter som behövs i vardagslivet genom 
att erbjuda dem övning i sociala och kommunikativa färdigheter som man i 
vuxenvärlden förväntas besitta. (Svenska Unescorådet, 2006, s. 31) 

Kroksmark (2013) menar att skolan måste anpassas till den samhällsförändring som råder ge-

nom att använda och anpassa teknik i verksamheterna. De gamla analoga metoderna måste 

ändra form och bli digitaliserade. Att samhället är digitaliserat kan man tydligt se i Findahl 

och Davidssons (2015) rapport vilken redogör för genomsnittliga tiden som ägnas åt internet i 

skolan, hemmet, på arbetet och andra platser. I snitt används cirka 21timmar i veckan till me-

dier, men skiljer sig åt mellan olika grupper i samhället. Den grupp i samhället som använder 

internet mest är studenterna, cirka 36 timmar i veckan. Med internet menar Findahl och 

Davidsson (2015) alla former av medier som till exempel surfplatta, dator och telefon.  

 

För att möta kraven från myndigheterna har många gymnasieskolor erbjudit elever med intel-

lektuella funktionsnedsättningar surfplatta istället för vanlig dator som en extra anpassning. 

Endast en enkel rörelse med fingret behövs för att komma åt informationen och det kan fun-

gera som ett alternativt kommunikationsmedel. I arbetet på gymnasiesärskolan strävar man 

efter att hitta alternativa vägar och metoder för att ge eleverna så bra förutsättningar som möj-

ligt att utvecklas i sin lärprocess. Dator, surfplatta, telefoner och diverse digitala undervis-

ningsmedel använts med varierande resultat. Med hjälp av surfplatta kan eleverna söka in-

formation, skriva texter och skapa film och musik med mera. 

 

Mitt intresse för teknik i undervisningen har funnits länge och det är något som jag ständigt 

utforskar och utvecklar i strävan efter att stimulera eleverna till ny kunskap. Frågan är hur ele-

verna själva uppfattar surfplatta som arbetsverktyg i skolan? Uppfattningen är att det generellt 

saknas forskning kring elever med intellektuella funktionsnedsättningar. Den forskning som 

hittills genomfört är knapphändig, speciellt utifrån elevens perspektiv och det som rör deras 

tankar kring arbetssätt och lärande. Hur elever upplever sitt lärande är en viktig indikator på 

elevens framgång i lärprocessen (Skolverket 2013a). Därav kan undersökningen ses som ett 

bidrag till pedagogisk forskning kring området.  
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1.1 Syfte 
Syfte med studien är att beskriva hur en grupp elever på gymnasiesärskolans nationella pro-

gram upplever surfplatta som verktyg i lärsituationer.   

 

1.1.1 Frågeställning   
Med följande frågeställningar hoppas jag kunna fördjupa och precisera syftet med undersök-

ningen.  

 Vilka uttryck använder sig eleverna av för att beskriva sina upplevelser av surf-

platta som verktyg i lärsituationer? 

 På vilket sätt uttrycker sig eleverna om tillgängligheten av surfplatta i skolan?  
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 Bakgrund 
I följande avsnitt ges en kort redogörelse för relevanta områden utifrån de styrdokument som 

gäller för gymnasiesärskolans nationella program. I styrdokument och litteratur förekommer 

utvecklingsstörning som uttryck för personer som har nedsättningar i sin kognitiva utveckling 

vilket är ett förlegat begrepp, i arbetet används istället begreppet intellektuell funktionsned-

sättning. Vad intellektuell funktionsnedsättning innebär beskrivs längre fram i avsnittet.  

 

2.1 Kort om gymnasiesärskolan 
Utbildningsformen gymnasiesärskolan är avsedd för de ungdomar som inte längre har skol-

plikt och som inte bedöms nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav på grund av intellektuell 

funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Skolformen är frivillig och innefattar både 

nationella och individuella program vilka sträcker sig över fyra år.  

 

Utbildningen på gymnasiesärskolans nationella program är yrkesförberedande vilket innebär 

att minst 22 veckor av utbildningen är arbetsplatsförlagd lärande (APL) och ska förbereda ele-

verna för arbetsmarknaden. Skolformen har ett brett syfte vilket innebär att den inte bara ska 

vara yrkesförberedande, ”Den ska också ge en god grund för personlig utveckling och ge ele-

verna verktyg för ett aktivt deltagande i samhällslivet.” (Skolverket, 2013a, s.8). 

 

2.1.1 Styrdokument 
Styrdokumenten innefattar många viktiga punkter som skolan ska utgå ifrån. Det är bland 

annat viktigt att skolan vilar på en demokratisk grund där ett av syftena är att låta eleverna in-

hämta och utveckla kunskaper. För att öka elevers kunskaper behöver lärare skapa en positiv 

inställning till lärande och eleverna måste bli medvetna om att förutsättningarna för personlig 

utveckling går genom nya kunskaper och insikter (Skolverket, 2013a). Genom elevernas krea-

tivitet, nyfikenhet, självförtroende och viljan att prova egna idéer samt lösa problem uppmunt-

ras elever till personlig utveckling (Skolverket, 2013a). 

 

Läroplanen lyfter olika aspekter på kunskap vilka uttrycker sig i olika former som fakta, för-

ståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa olika sätt att belysa kunskap bygger på samspel med 

varandra för att skapa en helhetsförståelse (Skolverket, 2013b). Skolan är också en social och 

kulturell mötesplats där eleverna ges möjlighet att utveckla sin kommunikativa och sociala 

kompetens i skolan. 

”Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar 
elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa 
och utveckla kunskaper.” (Skolverket, 2013b, s.7)  

Vidare ska undervisningen vara anpassad till varje elevs förutsättningar och behov för att öka 

elevernas kunskapsutveckling. Dessa behov möter skolan genom att erbjuda varierade under-

visningsformer där eleverna bland annat får möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och 

tillämpa sina kunskaper.  
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2.1.2 Kursplan 
Från Skolverket (2013b) framkommer det i samtliga programmål att utbildningarna ska ge 

eleven möjlighet att använda digital teknik anpassat utifrån de olika yrkesområdena. Exem-

pelvis står det att eleverna på fordonsprogrammet ska lära sig att använda IT-system av olika 

slag som är användbara i de aktuella yrkesområdena, medan eleverna på hälsa, vård och om-

sorgs program ska använda IT med inriktning på kommunikation och lärande. I programmå-

len för programmet för administration, handel och varuhantering står att: 

..utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att formulera sig och kommunicera 
synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt samt med hjälp av olika medier. 
Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att använda it och digital teknik på ett 
situationsanpassat sätt.                                                                                             
(Skolverket, 2013b, s.35) 

I de estetiska programmålen står tydligt att utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att 

kommunicera och samverka med andra människor och att de ska använda digitala verktyg. 

För eleverna på fastighet, anläggning och byggnation står att:  

Utbildningen ska vidare utveckla elevernas förmåga att använda tidsenliga metoder, 
t.ex. it  och digital teknik, samt andra hjälpmedel. (Skolverket, 2013b, s.49) 

Detta visar att digitala medier är en betydelsefull del av utbildningen, vilket även aktuell 

forskning visar. Digitala medier är viktigt utifrån olika aspekter, dels utvecklar det yrkeskun-

skaper men framförallt främjar det elevens kommunikativa och sociala kompetens. För elever 

med intellektuell funktionsnedsättning är tillgången till digitala verktyg särskilt viktig då det 

ökar möjligheten att delta i sociala sammanhang och fungerar som ett kompletterande verktyg 

i lärsituationer (Hylén, 2013). 

 

2.2 En dator till varje elev 
En dator till varje elev, en-till-en, var en större satsning som den aktuella kommunen för 

undersökningen gjorde med start 2011, vilket sågs som ett skolutvecklingsprojekt och pågick 

under en treårsperiod. Målet med projektet var att samtliga gymnasieelever och lärare skulle 

utrustas med en egen dator när projektet avslutades.  

Datorn ska fungera som ett pedagogiskt stöd för eleverna och kommunen menar att 
det ska vara lika självklart att bära med sig den till och från skolan precis som med 
andra arbetsmaterial. (Atea, 2016 ) 

Idag har varje gymnasieelev i den aktuella kommunen en egen dator eller surfplatta, vilket har 

förändrat strukturen på undervisningen. När elever har tillgång till egen dator eller surfplatta 

övergår undervisningen till att bli mer framåtriktad och fokus riktar sig mer till hur elevernas 

kunskap tillgodogörs än tidigare visar Uno unos årsrapport (Grönlund, Andersson och 

Wiklund, 2013). Även Kroksmark (2013) ser förändringar i hur undervisning utformats efter 

det att dator och surfplatta införts i skolan. Vidare konstaterar han att kunskapen inte längre är 

beroende av de sammanhang som skolan, läraren och eleven finns i. Eleverna skapar även 

egna sammanhang på nätet där olika nätverk uppstår. 
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2.3 Intellektuell funktionsnedsättning 
Diagnosen intellektuell funktionsnedsättning förklaras av Ineland, Molin och Sauer (2013) ur 

ett medicinskt och utvecklingspsykologiskt perspektiv som en kognitiv funktionsnedsättning 

vilken till 90 % orsakas av en hjärnskada. Intellektuell funktionsnedsättning innefattar tre 

olika nivåer: lindrig, lätt och grav utvecklingsnivå (Kindwall, 2016). Gruppen med lindrig in-

tellektuell funktionsnedsättning menar Kindwall (2016) är i princip identisk med de personer 

som kallas lågpresterande eller underpresterande vilka ofta är den kategori av elever som läser 

de yrkesinriktade nationella gymnasiesärskoleprogrammen.  

 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har ofta svårt att tänka i termer av orsak och 

verkan, associera och kritiskt granska olika företeelser vilket innebär att det också är svårt att 

förstå och tolka sin omvärld. Sandberg (2013) menar att det är med begåvningen som vi byg-

ger upp vår verklighetsuppfattning och det är den som talar om hur vi ska handskas med käns-

lorna. Enligt Rygvold (2008) visar det sig att många med intellektuell funktionsnedsättning 

kämpar med sina känslor av svaghet och misslyckanden, dåligt självförtroende och rädslan av 

att misslyckas i skolan. Det förklarar Rygvold (2008) med att koncentrationsförmågan, det au-

ditiva och visuella minnet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning ofta är nedsatt. 

Därför är repetitioner till följd av tydliga instruktioner och konkreta uppgifter nödvändigt för 

dessa elever. Elever som har dessa nedsatta förmågor distraheras lätt, glömmer saker och tål 

inte påfrestningar samt tröttnar snabbt. Många individer med intellektuell funktionsnedsätt-

ning har brister i den kognitiva utvecklingen vilket påverkar språkutvecklingen och begrepps-

utvecklingen. Det är graden av intellektuell funktionsnedsättning i kombination med andra 

funktionsnedsättningar som påverkar hur stor språkstörningen blir (Heister Trygg och Anders-

son, 2009). 

 

2.4 Motivation och engagemang 
Motivation är ett begrepp som återkommer i litteratur och forskning kring elever med intellek-

tuell funktionsnedsättning i lärande situationer. Det hör ihop med många saker som till exem-

pel självförtroende, tidigare erfarenheter och intressen (Hugo, 2013). De elever som har svårt 

att motivera sig till skolarbete har ofta ett flertal misslyckanden bakom sig vilket påverkar 

självförtroendet negativt. Något som blev tydligt i Hugos (2013) forskning var att elevers 

känsla av misslyckanden grundade sig i att kraven var för höga under det sista skolåret i 

grundskolan. Ökade krav och högt tempo gjorde att eleverna hade svårt att följa med i 

undervisningen. Det finns mycket en lärare kan göra för att försöka höja motivationen hos 

elever menar Hugo (2013). Genom att skapa förutsättningar för eleven att lyckas kan  

undervisningen anpassas och ge korta, konkreta, verklighetsnära och meningsfulla 

arbetsuppgifter.  

 

Motivation hör ihop med engagemang som är en väg till lärande. För att kunna ta till sig ny 

kunskap, oavsett vad det handlar om, krävs engagemang. Engagemang leder också till intresse 

och motivation vilket leder vidare till engagemang (Sandberg, 2013). Studier visar att barn 

med intellektuell funktionsnedsättning har svårare att uppleva engagemang än andra barn. 

Genom att hitta rätt stöd underlättas utvecklingen av barnens enskilda förmågor som till 

exempel de språkliga och motoriska färdigeherna menar Sandberg (2013).  
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  Aktuell forskning 
I kommande kapitel redogörs för aktuell forskning och litteratur som är av betydelse för det 

valda undersökningsområdet. Det är främst internationell kvalitativ forskning som i huvudsak 

bygger på intervjuer, enkäter och observationer som har studerats. Fokus är på digitala medier, 

framförallt surfplatta, som verktyg i skolan för elever med intellektuella funktionsnedsätt-

ningar. Digitala medier förekommer ofta som begrepp i forskningen, vilket även används i 

denna undersökning. 

 

Då forskning om surfplatta och elever med intellektuell funktionsnedsättning visade sig vara 

begränsad beskriver de flesta rapporter situationen om användningen av digitala medier i sko-

lan med fokus på hur framförallt lärare uppfattar och använder dator eller surfplattor i under-

visningen för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Hur elever uppfattar surfplatta som 

verktyg i lärande situationer finns endast liten forskning om. 

 

Surfplattor är inte bara en viktig del i specialpedagogiken utan också ett viktigt verktyg i arbe-

tet för inkludering och socialisering för elevernas utbildning och livet utanför skolan, vilket 

bland annat Hylén (2013) och O´Malley (2014) nämner i sina rapporter. Tillgänglighet till in-

formation och teknik återkommer som en röd tråd i samtliga rapporter samt lärarens betydelse 

för elevens förutsättningar att kunna ta del av den på ett lämpligt vis.  

 

 3.1 Tillgänglighet  
Omfattningen av digitala medier är stor i samhället vilket framgår i Findahl och Davidssons 

(2015) rapport. Där syns att majoriteten av den svenka befolkningen har tillgång till olika 

medier som dator, surfplatta eller smartmobil vilket är en ökning med 8% sedan 2014.  

 

Även Gormely och McDermott (2011) har uppmärksammat betydelsen av digitala medier och 

vill med sin rapport påvisa vikten av ökad tillgängligheten av digitala medier i skolan och 

undervisningen.  Användningen av digitala medier i skolan är viktig utifrån många synvinklar 

menar Gormely och McDermott (2011) och poängterar även att användningen av digitala 

medier är en förutsättning för att landet ska vara globalt konkurrenskraftigt och skolorna ska 

vara relevanta och meningsfulla. Utifrån de krav som samhället idag kräver på kompetens vad 

gäller digitala medier behöver alla lärare, oavsett ämnesområde, intergera de digitala 

medierna i sina lektioner, vilket uttrycks på följande vis:  

”All teachers, regardless of their subject areas, must meet the challenge of 
integrating the digital literacies into their lesson, and their students must have the 
opportunity to use them in their learning activities.”                                            
(Gormely och McDermott 2011, s.13).  

Tillgänglighet handlar inte bara om att ha tillgång till material och verktyg rent fysiskt utan 

också om att kunna behärska de digitala medier som finns i skolan menar Szönyi och 

Söderqvist Dunkers (2013). Även Gormely och MocDermott (2011) skriver om detta och 

belyser innebörden av att inte bara ha tillgång till medier i skolan, utan också ge eleverna 

möjlighet att lära sig använda dem och dra nytta av dem inom och mellan olika 

kunskapsområden. 

 Students need to see how the digital literacies can be used as a way of thinking 
across the disciplines, but this will only occur when classroom and specialist teacher 
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their use for students to see and require students use them to compose and 
collaborate to problem solv. (Gormely och McDermott, 2011, S.14) 

 

Det finns ofta tillgång till digitala medier i skolorna men det har visat sig att lärare har svårt 

att tillämpa metoderna i klassrummet. Madden (2012) har gjort en undersökning med fokus på 

tekniska metoder som hjälpmedel för att öka läs och skrivkunnigheten hos elever med 

funktionsnedsättning. Där framkommer att många lärare på grund av bristande kunskaper 

rörande digitala medier inte kan ge elevena de rätta möjligheterna att arbeta med dem på ett 

framgångsrikt sätt. Aksal och Gazi (2015) skriver i sin rapport att tekniska verktyg så som 

surfplatta inte tillämpas av lärare i den utsträckning de borde. Detta med tanke på forskning 

som pekar på vikten av att integrera teknik, exempelvis surfplatta i specialpedagogisk 

undervisning. En anledning till detta menar Aksal och Gazi (2015) är att anpssningsprocessen 

av att integrera tekniska verktyg i skolan tar lång tid på grund av bristande 

kompetensutveckling.   

 

Szönyi och Söderqvist Dunkers (2013) lägger också märke till att elever som inte har tillgång 

till information vid exempelvis genomgångar av arbetsuppgifter kan få svårt att följa med i 

undervisningen. Forskningen visar att elever med intellektuell funktionsnedsättning blir mer 

begränsade i sin självständighet beroende på sin omgivning än andra. Enligt undersökningen 

skulle dessa elever kunna utveckla en högre grad av självständighet om den fysiska 

tillgängligheten varit bättre utformad och undervisningen mer planerad och organiserad. 

Lärare måste ge elever med intellektuell funktionsnedsättning fler alternativ för att kunna nå, 

ta del av och delge information skriver Madden (2012). Lärares förhållningssätt och metoder 

är avgörande för hur eleverna lyckas i skolan.  

 

3.2 Surfplatta i undervisningen 
Det finns många användningsområden med surfplatta i undervisningen, speciellt för elever 

med intellektuell funktionsnedsättnning konstaterar Johnson (2013) i sin forskningsrapport. 

Med hjälp av de många kommunikations och hjälpappar som finns i surfplatta är det lätt att 

anpassa undervisningen till varje elev. Exempelvis går att arbeta med matematik, konst, musik 

och sång på flera kunskapsnivåer.  

 

Lärare som deltog i Lius (2013) undersökning uttryckte att surfplatta fungerar som ett stöd till 

klassrumsundervisningen. Surfplatta i kombination med smartboard fungerade som en mobil 

plattform där alla kan vara delaktiga. Intentionen om surfplatta i klassrumsundervisning 

överträffade lärares förväntningar vad gäller framsteg mot lärandemål vilket Liu (2012) 

formulerar på följande vis: 

Teachers reported that the intervention allowed the students to make progress 
towards learning goals and objectives that thay had not yet been able to master 
using traditional instructional methods. (Liu 2013, s.94) 

Surfplatta som digitalt medel är ett bra komplement till den traditionella undervisningen bedö-

mer både Liu (2013) och Mang och Wardley (2013) i sina undersökningar. Forskningarna 

visar att surfplatta bland annat främjar samverkan mellan elever samt mellan elever och lärare 

i klassrummet. Undersökningen visade också att elever med intellektuell funktionsnedsättning 

fick ökad koncentrationsförmåga och större arbetsro i klassrummet vid användandet av 

surfplatta, vilket resulterade i minskat antal lärarstöd.  
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Även O´Malley, Lewis, Donehower, och Stones (2014) samt Maddens (2012) forskning visar 

på att surfplatta är ett effektivt undervisningsverktyg som fungerar som ett tekniskt 

hjälpmedel. Användandet av den främjar lärande och självständigheten, framförallt för elever 

som har intellektuell funktionsnedsättning. Elever som fick tillgång till olika texter genom 

talböcker, alternativa tangentbord, ordbehandlare med talfunktion och egen röstfunktion 

ökade både sin självständighet och självförtroende. Jones (2014) undersökning handlade om 

hur feedback från bland annat surfplatta upplevdes av elever. Rapporten visar att 84% av alla 

deltagare angav att de var nöjda eller mycket nöjda över återkoppling som de fick med 

surfplattan. Det framkom även att återkoppling med exempelvis surfplatta är en viktig faktor 

för elevers tillfredsställelse då informationen är direkt kopplad till elevens individuella 

lärandemål. 

 

Förutom de speciella appar och program som finns att arbeta med kan Liu (2012) tydligt se 

hur man genom surfplatta kan koppla samman olika mäniskor, elever. Genom surfplattan kan 

de utbyta information med varandra och på så vis uttrycka och utbyta åsikter med varandra. 

Eleverna kan arbeta både i grupp och individuellt med gemensamma uppgifter. 

 

3.3 Motivation 
Många forskare kan redogöra för elevernas ökande motivation och engagemang i klassrum-

met då de använder digitala medier. De studier som Madden (2012) gjort visar att surfplatta är 

ett bra verktyg för att motivera eleverna och förbättra deras studieframgångar. Det kan bland 

annat höra ihop med elevernas tidigare kunskap och intressen för tekniken. Även Mang och 

Wardley (2013) belyser effekten av intresse och motivation. I undersökningen kunde de se 

tydliga samband mellan elevers intresse och engagemang vad gäller användandet av internet.  

 

Undersökningen visade också att eleverna nådde positiva resultat på grund av att arbeten med 

surfplatta som verktyg var anpassade efter deras behov, vilket även genererade i ökat infly-

tande över studier konstaterar Madden (2012). 

 

Hyléns (2013) rapport visar att många skolor har svårt att motivera elever till skolarbete, 

framförallt pojkar och då särskilt när det kommer till läsning. Däremot visade undersökningen 

att pojkar är lättare att motivera om de får möjlighet att arbeta med till exempel surfplatta. 

Även Johnson (2013) har uppmärksammat skillnaderna mellan tjejer och killar. Både lärare 

och assistenter som deltog i undersökningen upplevde att pojkar gav en mer positivt respons 

än flickor vid användningen av surfplatta.  

 

Elever som har haft tillgång exempelvis surfplatta visar både Szönyi m.fl. (2013) och Mango 

(2015) i sina rapporter på ökat engagemang i undervisningssituationer. Mangos (2015) 

undersökning, vilket bygger på elevernas egna uppfattningar, visade på ökat engagemang för 

studier. Surfplatta bidrar till aktivt lärande då eleverna uppfattar användandet som stimule-

rande och meningsfullt. Kombinationen surfplatta och positivt lärande visade sig i Mangos 

(2015) forskning leda till ökad koncentration och uthållighet, vilket i sin tur gav bättre resultat 

vilket formuleras som följande: 

The results indicated that students not only enjoyed using the iPads but also believed 

that the iPadshelped them learn. (Mangos, 2015, s. 4) 
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Forskningsstudier visar på att surfplatta som verktyg i skolan hjälper eleven att bli 

självständiga i sina uppgifter, det ökar motivationen och känslan av tillfredsställelse och 

elever med inlärningssvårigheter kan behålla fokus under en längre tid. (Jones, 2014; Hylén, 

2013; Johnson, 2013).  

 

Johnson (2013) redovisar hur lärare och assistenter utryckte att alla elever älskade att arbeta 

med surfplatta, de upplevde det som en belöning. Tio av tolv pedagoger uppgav att de inte 

stött på någon elev som inte svarade positivt på användandet av surfplatta i skolan. De elever 

som svarade mest positivt i undersökningen var de som hade svårt att fokusera eller de med 

diagnosen autism. Genom att använda teknik, surfplatta, som verktyg i lärsituationer får 

eleverna ofta direkt feedback på sina uppgifter vilket är en bidaragande faktor till de positiva 

upplevelserna menar Liu (2013). Även Jones (2014) såg feedback som en bidragande faktor 

till elevers självständighet. Förutom direkt feedback i surfplatta kan återkopplingen även ges 

online, då har elever möjlighet att även efter skolan slut ta del av den.  

 

3.4 Teknik som arbetsmetod 
De flesta elever är redan bekanta med surfplatta och vet hur man använder den. I kombination 

med uppgifter ökar elevens förståelse menar Madden (2012). Hennes forskning visar att surf-

platta är ett effektivt hjälpmedel som ger eleverna möjlighet att öva sina färdigheter via andra 

kanaler än de traditionella. Framförallt har studierna visat att elever med intellektuell funkt-

ionsnedsättning nått positiva resultat då de arbetat med exempelvis surfplatta som verktyg. 

Det beror bland annat på hjälpfunktioner som finns inbyggda så som rättstavning, ordlexikon, 

uppläsning, förändringsbart teckensnitt med mera. Maddens (2012) undersökning visade 

också att eleverna ökade sina läs- och skrivfärdigheter genom att arbeta med videor, studera 

film och foto.  

 

Även Liu (2013) och Hylén (2013) visar genom forskning att surfplatta som verktyg i lärsitu-

ationer fungerar stimulerande för elever då de får en snabb respons på utförda uppgifter. Surf-

plattans snabbhet och användbarhet fungerar bra mot en mer individanpassad undervisning 

konstaterar de. 

 

3.5 Elevers uppfattning om surfplatta 
De flesta elever föredrar att använda surfplatta som verktyg i klassrummet då de har stora er-

farenheter av den sedan tidigare enligt undersökningar som Madden (2012) och Findahl och 

Davidsson (2015) gjort. Elever uttryckte glädje vid användning av surfplatta och uppfattade 

den som en viktig del i lärandet, Madden (2012) skriver: 

This is especially salient here that students’ enjoyment also went hand in hand with 
their perceptions of the positive impact of the iPads on their learning; students not 
only enjoyed using the iPads but also saw them as effective learning tools.   
(Madden, 2012, s.4) 

I Lius (2013) undersökning kom en rad fördelar fram med surfplatta utifrån elevernas erfaren-

heter. De uttryckte att det bland annat var enklare att förstå matematiska begrepp, lättare att 

uttrycka sig i skrift samt hitta information och lättare att göra läxor.  

I princip alla elevintervjuer som Hylén (2013) redogör för visar att eleverna uppfattar tillgäng-

ligheten av dator eller surfplatta begränsad beroende på vilket ämne de läser. När eleverna får 
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använda surfplatta eller dator används den mest till att renskriva text eller söka information 

med. Var tredje gymnasieelev (32 %) uppgav att de använder surfplatta eller dator ofta under 

lektionerna i svenska och samhällskunskap medan åtta av tio elever uppgav att de aldrig an-

vänder dator eller surfplatta i matematik. I Mang och Wardleys (2013) undersökning visade 

det sig att eleverna upplevde sig begränsade i användandet av surfplatta då de skulle skriva 

mycket. De upplevde också programvaror som främmande vilket begränsade deras självstän-

dighet i lärsituationer.   

 

3.6 Sammanfattning  
Sammanfattningen belyser för- och nackdelar från forskningsgenomgången. I skolan visar 

forskningen på att surfplatta inte bara är ett bra digitalt medel och hjälpverktyg i lärsituationer 

för elever, utan även ett bra verktyg för läraren då den erbjuder många möjligheter till varie-

rande undervisning som bland annat O´Malley, m.fl. (2014) redogör för i sin forskningsrap-

port. Med teknikens hjälp är det lättare för läraren att leverera innehållet i ämnet och engagera 

eleverna i deras lärande.  

 

Då elever med intellektuella funktionsnedsättningar ofta har svårt att organisera information 

kan lärare med hjälp av surfplatta visualisera informationen menar Madden (2012) och för-

klara hur man med bilder och texter kan göra det enklare och tydligare för eleven, hon skriver: 

…the use of graphic organizers is a highly valued evidence-based practice for all 
learners and is especially effective for student with learning disabilities.          
(Madden, 2012, s.33).  

Även Liu (2013) konstaterar att surfplatta är ett flexibelt verktyg då man med hjälp av 3D bil-

der lättare kan illustrera verkligheten och öka begreppsuppfattningen. Trots att surfplatta är ett 

framgångsrikt digital verktyg tyder forskning på att lärare har svårt att väva in tekniken i 

undervisningen på grund av bristande kunskaper (se tidigare kap 3.1.). För att öka användan-

det av surfplatta som instruktionsverktyg i undervisningen behövs en hög teknisk support då 

många lärare uppfattar sig inte vana att använda surfplatta (O´Malley, m.fl., 2014).  

 

Elever med intellektuell funktionsnedsättning har lättare att ta till sig ny kunskap än de elever 

som inte använder teknik. En av anledningarna förklarar Madden (2012) är att elever med in-

tellektuella funktionsnedsättningar har svårt med avkodning av text vilket gör att det blir svårt 

för dem att fokusera på innehållet. Med hjälp av surfplatta underlättar läsningen då de kan an-

vända till exempel talsyntes men eleverna hittar även olika metoder för att lära sig planera, re-

digera och identifiera särskilda mål i uppgifterna. 

 

Eleverna lär sig också att organisera sitt skrivande med hjälp av program som identifierar 

stavning och grammatiska misstag (Madden, 2012). Förutom de tekniska fördelar som presen-

terats visar O´Malley, m.fl. (2014) på andra fördelar med undervisning och inlärning från 

surfplatta med elever som har intellektuell funktionsnedsättning. Med surfplatta var det lättare 

att forma och tydliggöra instruktioner vilket ledde till att antalet misslyckanden i uppgifterna 

och lärarstödet minskade.  
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 Teoretisk utgångspunkt  
I kommande del introduceras övergripande teoretiska perspektiv som beskrivs inom det forsk-

ningsfälts som studerats. Därefter presenteras den valda teoretiska ansatsen för undersök-

ningen samt ger en förklaring av de olika begrepp som används och hur de ska användas i stu-

dien. 

 

4.1 Övergripande teoretiska perspektiv 
De specialpedagogiska perspektiven (Nilholm, 2012) används vanligen i många studier. Dessa 

perspektiv går att koppla till det kompensatoriska perspektivet, kritiska och dilemmaperspek-

tivet. Det kompensatoriska perspektivet handlar om att identifiera och komplettera elevernas 

svårigheter, ett specialpedagogiskt perspektiv (Nilholm, 2012). Detta perspektiv valdes bort 

då det är användandet av surfplatta som ett medierande verktyg som efterfrågas för studien 

och inte vad som ska kompenseras. Det kritiska perspektivet undersöker främst de sociala om-

ständigheterna kring barnet och ser specialpedagogiska värderingar som icke önskvärda (Nil-

holm, 2012). Inte heller detta perspektiv passade att använda i studien då det inte är de peda-

gogiska värderingar som eftersträvas. Dilemma perspektivet handlar om de motsättningar som 

finns i skolan vad gäller synen på lärandet. Nilholm (2012) exemplifierar med alla elevers rätt 

att få liknande kunskaper och färdigheter, samtidigt som skolan ska anpassa sig till elevers 

olikheter. Inte heller detta perspektiv passade för syftet i undersökningen. 

 

I denna studie har däremot sociokulturell teori använts. Den innebär en syn på människan som 

en lärande individ med fysiska och mentala resurser. Enligt Säljö (2014) ligger fokus på lä-

rande och utveckling och belyser hur människor tänker och agerar för att utveckla kulturella 

förmågor som att läsa, räkna och skriva. Kunskaper utvecklas i sociala sammanhang, interakt-

ion och kommunikation är grunden för utveckling och lärande. Vidare menar Säljö (2014) att 

lärandet förändras under tid, genom generationer och i nya sammanhang. Lärandet i tidigare 

generationer utgick från att memorera kunskaperna. I dag påverkas lärandet av det teknolo-

giska samhälle som är, genom olika typer av medier inhämtas information och kunskaper. 

Utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och mänskligt tänkande är 

intresset för användningen av fysiska och intelektuella rsurser (Säljö, 2014). Några begrepp 

som är centrala i det sociokulturella synsättet är artefakter, mediering och appropriering. 

 

Genom att använda dessa begrepp i studien analyseras utveckling, lärande och återgivande av 

kunskaper och färdighet utifrån ett djupare perspektiv. Det hjälper till att se sammanhanget 

mellan eleverna och surfplatta. Med sociokulturellt perspektiv synliggörs elevernas uppfatt-

ningar om och förmågan att ta till sig surfplattan som ett kulturellt verktyg för att förmedla 

sina tankar och färdigheter i lärande situationer. Säljö (2014) menar att människans lärande 

inte bara handlar om individiden utan också om hur omgivningen ser ut och vilka resurser och 

krav som ställs. Perspektivet hjälper till att avspegla hur eleverna uppfattar sociala praktiker 

med surfplatta och hur de approprierar surfplattan som verktyg.  
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4.2 Studiens teoretiska utgångspunkt 
Studiens teoretiska utgångspunkt är Wertsch (1998) tolkning av Vygotskys begrepp mediering 

och artefakter. De användes för att beskriva hur mentala funktioner och aktiviteter är kopplade 

till kulturella, institutionella och historiska sammanhang. Han beskriver hur varje människa 

gör sin tolkning av situationer utifrån vilken kunskap och erfarenhet de har. Som exempel på 

det berättas om tre blinda män som var för sig ska beskriva samma bild av en elefant. De tre 

männen tolkar bilden utifrån sin egen sanning och resultatet blir då tre olika beskrivningar 

som alla betraktas som riktigheten. På samma sätt utför alla människor olika handlingar, åt-

gärder för att nå ett specifikt syfte både med och utan verktyg.  

 

För att studera hur eleverna uppfattar surfplattan som verktyg i skolan önskades en djupare 

kunskap om hur verktyget fungerar i lärande situationer. Det som efterfrågas för studien har 

Wertsch (1998) studerat och gjort en egen tolkning av Vygotskys begrepp mediering och arte-

fakter. Denna tolkning visade sig mycket intressant då den belyser begreppens betydelse på ett 

djupare plan och ökar förståelsen för elevernas förmåga att uttrycka sina tankar och idéer med 

hjälp av surfplattan som verktyg. Genom att studerar elevernas uppfattningar om surfplatta 

som verktyg i lärande situationer, genom Wertsch (1998) sätt att se, belyses vikten av elevens 

kunskaper i relation till surfplattan som avgörande i elevernas kunskapsprocess och ur ett spe-

cialpedagogiskt perspektiv.    

 

4.2.1 Mediering 
Med begreppet mediering menar Wertsch (1998) är vårt sätt att vara i kontakt med den sociala 

omvärlden, där fokus ligger på den enskilda individens roll. Det är en mänsklig handling som 

sker i förhållande till sociokulturella sammanhang. Relationerna mellan mänsklig handlig och 

tidigare erfarenheter utgör den medierande handlingen vilket bland annat beskrivs på följande 

vis: 

The task of a sociocultural approach is to explicate the relationships between human 
action, on the one hand, and the cultural, institutonal, and historical contexts in 
which this action occurs, one the other.  (Wertsch, 1998, s.24) 

Vidare är mediering målrelaterat, det vill säga att det finns ett tydligt syfte med handlingen, 

man vill uppnå ett eller flera givna mål. Utifrån Wertsch (1998) teori är allt vi gör, förutom 

reflexer, medierande handlingar. En annan liknelse som Wertsch (1998) använder för förklara 

begreppet mediering handlar om idrottsgrenen stavhopp. För att kunna utföra stavhopp räcker 

det inte med att bara ha en stav, du måste veta hur du ska använda den också, en medierad 

handling. ”The pole by itself  does not magically propel vaulters over a cross bar; it must be 

used skillfully by the agent” (Wertsch, 1998, s.27). Staven i sig gör inte att du flyger flera 

meter upp i luften men kombination kunskap och handlande hjälper staven dig att utföra 

stavhopp. Det visar på hur verktyget, handlingen och kunskapen är beroende av varandra för 

att nå ett bra resultat.  

 

Både medierande verktyg och medierande handling är utvecklingsbara vilket Wertsch (1998) 

ger ytterligare exempel i diskussionen om hur stavhopp har förändrats genom tiderna, sedan 

OS 1896. Från början tror man att stavhopp kom från England och staven var då gjord av 

olika träslag som till exempelvis gran och syftet var då att hoppa över bäckar. Tillslut 

utvecklades detta till en sport som krävde mer och mer av både utövaren och staven. Hela 

tiden utvecklar människan verktyg allt eftersom mål och syfte förändras. Materialet i staven 
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har bytts ut flera gånger och har ändrats både till bambu och aluminium för att till slut bestå 

av glasfiber. På grund av att materialet i verktyget är anpassat efter de krav som är idag når 

utövearen betydligt högre höjder än tidigare. Det är inte bara redskapet som utvecklats utan 

som Wertsch (1998) påtalade utvecklas också utövarens möjligheter att lyckas nå bättre 

resultat på grund av tidigare erfarenheter samt att det finns andra möjligheter att träna upp sin 

fysik, kroppen i sig fungerar då också som ett verktyg. Både materialet i staven, kraven och 

förväntningarna på reslultatet utifrån samt utövarens kapacitet och kompetens har förändrats 

mycket. Med dagens kravbild på stavhopp skulle man inte kunna nå förväntade resultat med 

samma metoder och material förr. 

 

Det andra exemplet som Wertsch (1998) ger visar hur en kompetens och medierad åtgärd är 

begränsad men kan utvecklas i tillexempel mattematik. Om en person blir ombedd att lösa 

talet: 
343 

x822 

 

skulle förmodligen personen kunna svara på frågan hur hon kom fram till svaret, det vill säga 

att hon multiplicerade 343 med 822. Förmodligen skulle hon även kunna visa hur 

uppställningen gjordes för att räkna ut talet, vilket då skulle kunna se ut så här: 
 

343 
x822 
686 

                  686 
          + 2744 
             281946 

 

Ur den synvinkeln på medierande handling kan man fråga sig om det verkligen var personen i 

sig som räknade ut eller om det var på grund av uppställningen som svaret framgick. För att 

ytterligare visa på hur den medierande handlingen påverkar utfallet kan man fråga sig om 

personen kan räkna ut 343 med 822 men då utan att placera siffrorna i samma vertikala 

ordning. För det flesta av oss skulle det förmodligen bli svårt och om vi dessutom lägger till 

några siffror skulle det kanske bli omöjligt. Detta visar på hur en liten förändring i hur talet 

skrivs ut gör att vår lösningsförmåga försvinner. Utan dessa kulturella verktyg skulle det bli 

omöjligt för de flesta att lösa komplicerade matematiska problem. Exemplet åskådliggör hur 

teori och praktik endast fungerar i samspel med varandra och inte som enskilda företeelser.  

 

Wertsch (1998) skriver också om hur målet med aktiviteten påverkar resultatet. Vad än målet 

är för något så måste det ha någon form av psykologisk verklighet för den som ska utföra 

handlingen. Till exempel betyder olympiska sporter stolthet och individuell prestation, de som 

tävlar har ofta ambitionen att vinna tävlingen vilket betyder en maximal insats av utövaren. 

Om syftet  är att låta någon annan vinna så sänks prestationerna och utövaren använder 

förmodligen inte all sin kapacitet. Lika så förändras den mentala kapaciteten hos individen i 

exemplet som ska räkna ut multiplikationen. Är målet enbart att få rätt svar eller framkommer 

det fler mål, att få rätt svar genom ett särskilt sätt att räkna till exempel med siffror, arabiska 

nummer eller miniräknare och så vidare så anpassas de enskillda insatserna därefter.  
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4.2.2 Artefakter 
Utifrån Wertsch (1998) beskrivning är artefakter olika ”mediational means” som på svenska 

kan översättas med mentala medel (språk, texter, siffror, bilder) vilka används för att förmedla 

tankar och idéer. Det kan också vara olika fysiska resurser (t ex böcker, surfplatta, rullstol och 

glasögon) vilka används för att genomföra tankarna och idéerna. I denna studie används ter-

men artefakt för surfplatta, som enligt Wertsch (1998) ses som ett fysiskt redskap.  

 

Alla de kulturella artefakter som människan uppfunnit ses som medierande medel och an-

vänds i lärprocesser som hjälp för att tänka och agera. Det är genom dessa artefakter som 

människan tar till sig och delar med sig av både nya och gamla kunskaper. De kulturella med-

len möjliggör själva tanken och tänkandet vilket leder handlingen framåt. Wertsch (1998) 

menar att det är när mentala och fysiska medel fungerar i samspel med varandra som vi för-

medlar vad vi avser att göra. När en handling utförs men hjälp av ett medel kallar Wertsch 

(1998) det för medierande åtgärd, ett medel används för ett specifikt syfte. För att utföra en 

handling och använda ett verktyg måste uppgiftens sammanhang förstås och det handlar om 

förhållandet mellan sinnet och verktyget. Hur vi använder redskap beror på i vilken omfatt-

ning de bidrar till vår förståelse. Detta innebär att det intellektuella redskapet i sig inte funge-

rar som ett kulturellt redskap utan endast när den blir använd. 

 

Fysiska verktyg är dynamiska och med det menas att de är utformade för en viss tid och ett 

visst ändamål. Wertsch (1998) beskriver innebörden av uttrycket genom liknelsen med de 

olika uppsättningar av verktyg som behövs för reparation av flygplan. Varje del som ska repa-

reras kräver en särskild uppsättning av verktyg och allt eftersom konstruktionerna utvecklas 

på flygplanen skapas också nya medel för det specifika ändamålet och mer kompetens krävs. 

Ofta kan det vara mer befogat med uppdaterade verktyg än kompetens påstår Wertsch (1998) 

genom att skriva:  

…a change in cultural tools may often be a more powerfull force of development 
than the enhancement if individuals´ skills. (Wertsch, 1998, s.38) 

Vidare konstateras att det endast med uppdaterade artefakter som problem och begränsningar 

kan övervinnas. En liknelse för dynamiska medel skulle även vara då elever använder olika 

funktioner i surfplatta som till exempel talsyntes (få text uppläst bokstav för bokstav genom 

ord eller mening) för att lättare ta till sig innehållet och öka förståelsen av den. Genom att 

uppdatera surfplattan med aktuella funktioner får eleverna tillgång till rätt verktyg vilka kan 

fungera som ett hjälpmedel för nå ändamålet. För att ett fysiskt verktyg ska kunna fungera 

som ett hjälpmedel måste användaren ha kunskaper om hur och när dessa ska användas 

(Wertsch, 1998). Det betyder att eleverna inte blir hjälpta av att ha surfplattan liggandes på 

bordet, om de inte vet vad de ska göra med den eller hur de ska använda den. Eleven behöver 

inte bara veta hur den fungerar de måste också veta vilken av alla funktioner de ska välja för 

det speciella ändamålet.  

 

Mentala och fysiska medel är också sammankopplade med olika språkformer och värderingar 

vilka ingår i ett mönster av andra användare och redskap (Wertsch, 1998). Andra användare i 

detta sammanhang kan vara andra gymnasieelever, lärare på skolan eller vänner utanför sko-

lan. Med andra ord är det möjligt att lärarens värderingar om surfplatta kan påverka elevernas 

användande av den. Genom att använda fysiska medel blir det möjligt att vara delaktig i soci-

ala praktiker och praktikergemenskaper. På vilket vis vi nyttjar dem påverkas av hur vi använ-

der kroppen, tänker och samspelar med andra människor (Wertsch, 1998).  
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4.2.3 Appropriering  
Wertsch (1998) lyfter också betydelsen av att kunna hantera olika verktyg och beskriver en 

lärprocess som leder fram till en omedveten handling, approriering. Appropriering känneteck-

nas av vilken grad man behärskar en förmåga eller handling. För att förklara begreppet appro-

priering använder Wertsch (1998) uttrycket ”one´s own” vilket beskriver hur en förmåga eller 

handling genom upprepning görs om till sin egen. Handlingen utförs så många gånger att den 

tillslut används omedvetet, men med ett medvetet syfte. En parallell kan vara elevernas 

behärsking av surfplatta. När de behärskar surfplattan och kan använda den utan att fundera 

över hur eller varför, har en kunskapsutveckling skett vilket Wertsch (1998) då skulle kalla för 

approriering.  

 

För att lyckas nå det stadiumet i lärprocessen krävs att brukaren har ett eget intresse av 

verktyget. Ibland kan det vara så att användaren saknar motivation och egen drivkraft eller har 

ett motstånd mot vissa verktyg vilket då kan försvåra processen. Wertsch (1998) jämför denna 

aktivitet med att lära sig cykla. I början måste man tänka på varje moment för sig, att utföra 

dem rätt och kombinera tankarna och kroppens rörelser för att få cykeln att rulla utan att 

ramla. När man sedan lärt sig cykla övergår de medvetna rörelserna till att bli omedvetna och 

du tänker inte på vad du gör.   

 

Varje person utvecklar en rad verktyg för att använda i olika situationer och sammanhang. Att 

kunna ett redskap betyder inte att man alltid väljer att använda sig av det. Enligt Wertsch 

(1998) kan det betyda att det så kallade motståndet som kan finnas eventuellt leder till att 

personen hellre väljer ett annat verktyg för den specifika uppgiften.  

 

 

4.3 Användning för studien 
En god teori är användbar på så vis att den hjälper till att tolka resultatet och hitta orsaker och 

samband i olika företeelser (Bjereld, Demker, och Hinnfors, 2009). Denna process kallar 

Loseke (2013) för deduktiv forskning vilket syftar på att använda befintlig data som en 

vägledning för att utforma ny forskning. 

 

Användandet av Wertsch tolkning av begreppen som teoretisk ansats hjälper till att identifiera 

och synliggöra elevernas olika uppfattningar om användandet av surfplatta som artefakt i lä-

rande situationer. Wertsch (1998) begrepp mediering förklarar bland annat hur elevernas tan-

kar och idéer, det vill säga deras mentala funktioner och aktiviteter kring surfplattan som arte-

fakt har för betydelse i lärande processer. Detta är till hjälp i specialläraruppdraget där det in-

går att anpassa lärande miljöer (SFS 2011:186). Begreppen artefakt och appropriering an-

vänds för att lättare förstå elevernas upplevelser kring surfplatta som ett medierande verktyg i 

lärsituationer. Med tanke på att en artefakt utvecklingsbar och kanske skapat utifrån andra syf-

ten än elevernas blir detta särskilt intressant. 

 

Det är intressant att se hur samma artefakter har olika användningsområden beroende på vem 

som formar och använder den. Begreppen som används ger nya perspektiv och hjälper till att 

förstå elevernas olika uppfattningar om surfplatta i olika situationer och specialpedagogiska 

möjligheter synliggörs. Teorier är viktiga i empirisk samhällsvetenskaplig forskning menar 

Bjereld, m.fl. (2009) eftersom de hjälper till att orientera oss i alla de olika sätt vi uppfattar 

och förstår världen. 
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 Metodologisk ansats och metod 
Med följande avsnitt beskrivs den metodologiska ansatsen och arbetet kring de viktiga delarna 

i den kvalitativa undersökningen. Enligt Svensson (2013) är en kvalitativ studie att föredra när 

ett område är nytt eller outforskat.  

 

Wertsch (1998) tolkning av Vygotskys teorier kring begreppen artefakter och mediering an-

vänts som teoretisk ansatts. Detta bottnar i det sociokulturella perspektivet som i sin tur är ve-

tenskap som hör till humanistisk- och samhällsvetenskaperna. Vygotskys teoribildning har sin 

utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där kommunikation och språkanvändning är 

centrala begrepp för lärande och utveckling (Ahlberg, 2009).  

 

Molander (2011) beskriver hermeneutik som tolkningslära av texter och redogör för den her-

meneutiska cirkeln för att klargöra begreppet. Den framställs genom formuleringen ”ingen 

förståelse utan förståelse” (Molander, 2011, s.232). Forskares kunskaper bygger på tidigare 

kunskaper och genom en rad tolkningar från olika forskningsresultat har man skapat en ny 

förståelse. En hermeneutisk tolkning innebär bland annat en process mellan helheten och de-

larna i texten. Utifrån en ganska ytlig uppfattning om helheten börjar man sedan att analysera 

de olika delarna som i sin tur kopplas samman med helheten igen, den hermeneutiska cirkeln. 

(Kvale och Brinkmann, 2012). Vidare klargörs att människan är självtolkande och allt vi tol-

kar utgår från egna handlingar, känslor, attityder och relationer till andra människor. Herme-

neutikens tolkningslära valdes bort som metod i detta arbete då den främst handlar om att för-

klara, tolka och ifrågasätta texter och dess betydelse. 

 

Den sociokulturella teorin bygger på en människosyn som just är sådan och som också hand-

lar om lärande människor emellan. Även om den hermeneutiska spiralen inte har använts i 

denna studie är andan i ett hermetiskt sätt att förstå världen gällande också i denna studie. In-

tervju som metod innebär teoretiskt ett sätt att närma sig hur människor talar om sin förståelse 

av världen.  

 

Molander (2011) skrivet att talet speglar den man är och att man talar som man lärt sig. Det 

finns skillnader i talet mellan olika grupper i samhället och ju högre utbildning desto större 

inslag av opersonligt perspektivval. Med perspektivval menar Molander (2011) att det finns 

skillnader i val mellan att tala i jag- form eller tala i en mer opersonlig form där termer som 

”man” används eller tal med passiva omformuleringar där talaren undviker ställningstagan-

den. Språket anpassas utifrån vilket situation man befinner sig, därför är det viktigt att tala 

samma språk som de man har omkring sig så att man blir förstådd (Molander, 2011).  

 

För att belysa elevernas uppfattningar har gruppintervjuer valts som metod. Genom att göra 

gruppintervjuer skapas också möjlighet att förklara och förtydliga frågorna för att säkerställa 

att frågorna blir besvarade. (Kvale och Brinkmann, 2012). Genom intervjun byts och 

produceras kunskap mellan intervjaren och informanten. Strukturen är likt ett samtal men med 

ett specifikt syfte där intervjuaren använder halvstrukturerade frågor för att belysa ett specielt 

område.  
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5.1 Gruppintervju 
Det fanns flera anledningar till valet av just gruppintervju som metod för undersökningen. I 

gruppintervjuer ligger fokus på att samla in data utifrån en grupp i form av samtal och dis-

kussioner. Genom samtal där forskaren leder dialogen med hjälp av öppna frågor är ambit-

ionen att utveckla en kreativ konversation för att fördjupa och nyansera kunskaperna kring 

ämnet (Svensson, 2013). Hur många personer som behöver ingå för att ge ett bra resultat står 

det olika om i olika böcker. I Svensson (2013) står att gruppintervju lämpar sig för en mindre 

grupp medan det i Kvale (2012) står att sex till nio deltagare är lämpligt inklusive en handle-

dare.  

 

Det var tre elever, en kille och två tjejer i den första gruppen, i den andra gruppen deltog två 

killar och i den tredje gruppen två tjejer. Deltagarna i de olika grupperna läste samma gymna-

sieprogram och gick i samma klass vilket är en fördel då de kände varandra från början. Enligt 

Svensson (2013) är det viktigt att gruppens medlemmar känner sig trygga med varandra så de 

vågar framföra sina tankar och åsikter. Som samtalsledare är det viktigt att uppmuntra delta-

garna så att de pratar med varandra och delar med sig av sina åsikter och erfarenheter (Bladini 

och Naeser, 2015). 

 

Fördelarna med att intervjua en grupp elever som läser samma program och dessutom går i 

samma klass är att de borde ha samma förutsättningar att använda sig av surfplatta som verk-

tyg i skolan men har olika uppfattningar beroende på deras egna personliga erfarenheter. Ge-

nom att eleverna delar med sig av sina erfarenheter med varandra hjälper det till att synliggöra 

nya perspektiv (Bladini och Naeser, 2015). Det blir lättare att förstå ämnet utifrån elevens per-

spektiv, inte bara vad de tycker utan även varför, vilket stämmer väl överens med studiens 

syfte och frågeställning.  

 

Nackdelarna är att deltagarna inte kan garanteras anonymitet. Däremot garanteras att inte nå-

gon data lämnas ut till andra än de som deltagit i samtalet. En annan risk med en gruppinter-

vju kan vara att inte alla deltagare vågar göra sin röst hörd. Här måste samtalsledarens kvali-

téer synas som Svensson (2013) skriver är viktigt. För att komma åt den problematiken använ-

des metakommunikation som metod vilket enligt (Bladini och Naeser, 2015) innebär att utföra 

samtalen på ett demokratiskt vis. Det betyder att forskaren som samtalsledare ska samverka 

med informanterna på ett vis som gör dem delaktiga i samtalet och tydliggör syftet med 

samtalet så att alla vet vad som förväntas. Om inte gruppen har gemensamma erfarenheter el-

ler gemensamma kunskaper om ämnet som ska diskuteras sker en missmatch mellan 

forskarens intressen och gruppens möjligheter att diskutera ämnet. När detta sker menar 

Svensson (2013) att samtalet inte genererar användbar data för undersökningen. 

 

5.2 Urval  
Urvalet av informanter baserades på elever som är inskrivna på gymnasiesärskolans nationella 

program. De skulle alla ha tillgång till och erfarenheter av surfplatta som verktyg i skolan. Tre 

intervjuer gjordes där varje grupp tillhörde samma program. Sammanlagt deltog sju elever, tre 

killar och fyra tjejer där samtliga var över arton år. Varför det inte var fler elever som deltog i 

undersökningen beror på att det endast är ett fåtal elever som är inskrivna i gymnasiesärsko-

lans nationella program och att det var en frivillig aktivitet som elever valde bort.  
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Trots att det inte blev fler elever som ingick i studien ges ändå en bild av hur en grupp elever 

upplever surfplatta som verktyg i skolan vilket var syftet med arbetet. Samtliga elever som 

ingick i undersökningen har blivit tilldelade en egen surfplatta vid uppstarten på första året.  

 

Grupp A bestod av tre tjejer och en kille som i arbetet går under namnen Elis, Tova och Lotta. 

De verkar alla trygga i sin grupp och visar på stort engagemang för sina studier. Under samta-

let hjälps de åt att minnas och förklara olika saker och visade på stor förståelse för varandras 

upplevelser. Grupp B bestod av Calle och Albin, vilka läser en inriktning som avviker något 

från de andra programmen då det arbetar mycket med praktiska övningar utanför skolans lo-

kaler. Den sista gruppen, grupp C, bestod av Tilda och Anna som läser ett program som inne-

håller fler teoretiska inslag än övriga grupper och de visade på stort engagemang för skolans 

aktiviteter.  

 

5.3 Förberedelser 
För att få de svar som behövdes för undersökningen bearbetades intervjufrågorna så att de 

stämde väl med studiens syfte. De utformades som en blandning mellan halvstrukturerade och 

öppna frågor och fungerade som en dialog (Svensson, 2013). Eftersom undersökningen 

handlar om elevers upplevelse av surfplatta som artefakt i lärsituationer var det viktigt att 

även fråga dem om erfarenheter av surfplatta även utanför skolan. Hur mycket erfarenhet en 

elev har av surfplatta kan påverka deras användande av den i skolan. 

 

Frågorna formulerades utifrån att eleverna har en intellektuell funktionsnedsättning vilket 

betyder att varje fråga måste vara konkret och tydlig. Tyvärr gick det inte att påverka vilken 

lokal som samtalen var i så intervjuerna fick hållas i de lokaler som fanns tillgängliga. För att 

det skulle bli så bra som möjligt placerades bord och stolar på så vis att alla som deltog i 

samtalen hade samma förutsättningar. Jag försökte skapa närhet där kontakten mellan mig och 

eleverna kändes naturliga.  

 

5.4 Studiens genomförande 
För att kunna utföra studien kontaktades rektor och lärare via mail på varje skola för att få ett 

medgivande till undersökningen. Det är viktigt att inhämta rektorns medgivande då skolan är 

en institution och rektor är huvudansvarig för de aktiviteter som sker. Därefter kontaktades de 

lärare på varje skola som ansvarade för den grupp elever som skulle delta i undersökningen 

för att boka tid för information och samtal.  

 

Vid intervjutillfällena samlades vi runt ett bord där jag åter igen gick igenom syftet med 

undersökningen. För att vara säker på att få med all information spelades samtalen in med 

hjälp av två telefoner. Direkt därefter kopierades informationen på datorn, sparades på ett 

USB minne och raderades samtidigt från både telefonerna och datorn. De olika samtalen fun-

gerade relativt bra och det var bara en elev som blev lite försiktig och blyg då hon skulle prata 

men var för övrigt närvarande i samtalet och bekräftade mycket av det som blev sagt. Annars 

fungerade samtalen väl och eleverna kompletterade varandra på ett bra och givande vis och de 

kändes engagerade, precis som syftet var med gruppintervjuerna. När intervjuerna var klara 

transkriberades dessa och analyserades utifrån Wertsch (1998) uppfattning om medierade arte-

fakter. 
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5.5 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet handlar enligt Dysthe, Hertzberg, och Løkensgard Hoel (2013) om forskarens 

förmåga att skriva fram texten, vilka val som gjorts i förhållande till textuppbyggnad, källhän-

visningar och skrivstil och så vidare. Arbetets innehåll och uppbyggnad har anpassats och be-

gränsats på så vis att endast relevant material för problemställningen finns med. Avsikten är 

att arbetet skall vara strukturerad på ett tydligt, överskådlig och lättläst sätt. 

 

Även antalet informanter har betydelse för tillförlitligheten. Svensson (2013) lyfter vikten av 

antalet intervjuer och hur de genomfördes. Från början var det meningen att utföra två 

gruppintervjuer, med tre elever vid varje tillfälle. Då det visade sig att det inte deltog tre ele-

ver i varje grupp stärktes tillförlitligheten genom att utöka antal gruppintervjuer till tre, vilket 

resulterade i sju informanter sammanlagt. Eleverna som deltog kom från tre olika gymnasie-

särskoleprogram som alla har olika praktiska inriktningar. På det viset har eleverna samma ut-

gångspunkt med gemensamma erfarenheter vilket bidrar till målgruppens gemensamma för-

ståelse av området. Dessa komponenter är en grundförutsättning för ett lyckat resultat utifrån 

den valda metoden (Svensson, 2013).  

 

Genom att intervjufrågorna och genomförandet förbereddes mycket noggrant stärktes tillför-

litligheten. Även informanterna förbereddes väl så att de visste vad som förväntades av dem. 

Genom att eleverna delar erfarenheter och kunskap kring ämnet med varandra hjälper de 

varandra att minnas och förstå innehållet. På så vis är det också lättare som forskare att hålla 

distans till ämnet och inte påverka utfallet för mycket. En stor medvetenhet kring tolkningen 

av materialet måste finnas, då tolkningar alltid har inslag av subjektivitet trots att objektivitet 

eftersträvas. 

 

Undersökningens tillförlitlighet handlar också om hur intervjuerna transkriberas och hur de 

tolkas (Kvale och Brinkmann, 2012). Genom att transkribera intervjuerna ordagrant så exakt 

som möjligt stärktes möjligheterna att göra en så korrekt tolkning som möjligt.  

 

5.6 Giltighet  
God giltighet i studien grundas på god kvalite på frågorna i studien så att de täcker syftet med 

studien (Kvale och Brinkmann, 2012). För att fånga elevernas upplevelser anpassades 

intervjufrågorna efter elever med intellektuell funktionsnedsättning. För att inte vilseleda 

eleverna användes begreppet iPad, istället för surfplatta, då de själva benämner verktyget så.  

 

Intervjuguiden (se bilaga 1) börjar med öppna frågor kring erfarenheter av iPad för att sedan 

leda fram till mer att bli mer specifika frågor om upplevelsen av att använda iPad i olika 

lärsituationer. Frågorna formulerades på så sätt att det gavs utrymme för egna tankar och 

funderingar kring de olika områdena. Vidare skrevs i intervjuguiden centrala begrepp som hur, 

när, på vilket vis och så vidare med fet stil för att tydliggöra vad som skulle betonas extra väl 

då frågorna ställdes. Enligt Loseke (2013) är adekvata frågor centrala i vetenskaplig forskning 

där fokus ligger på bland annat vad, hur och när för att fånga information om upplevelser och 

erfarenheter. Avlutningsvis ställdes frågan om eleverna ville tillägga något, för att säkerställa 

att alla tankar och funderingar blivit hörda. Genom anpassade frågor och tydlighet vid 

intervjutillfället fångades adekvat information in för undersökningen och möjliggjorde en 

beskrivning av hur en grupp elever upplever surfplatta i lärsituationer.   
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5.7 Forskningsetiska överväganden 
 I undersökningen har forskningsetiska överväganden gjorts utifrån Vetenskapsrådets (2011) 

riktlinjer vilka utgörs av fyra allmänna huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, kon-

fidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet: ”Forskaren ska informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare 

om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande” (Vetenskapsrå-

det, 2011, s.7). Alla personer som på något vis deltagit för att genomföra studien har fått både 

muntligt och skriftlig information i samband med intervjutillfället. Då undersökningsdelta-

garna var elever med intellektuell funktionsnedsättning gavs förinformation ut i syfte att för-

bereda eleverna inför undersökningstillfället.  

 

Samtyckeskravet: ”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagares 

samtycke” (Vetenskapsrådet, 2011, s.9). Vid informationstillfället delades missivbrevet ut och 

lästes noga igenom tillsammans med eleverna för att sedan bli undertecknade. De elever som 

deltog i undersökningen var alla myndiga vilket betydde att förmyndarens underskrift inte be-

hövdes. Genom att skriva och lämna ut ett missivbrev (se bilaga 2) försäkrar jag mig om att 

eleverna har tagit del av viktig information vad gäller undersökningstillfället och att de god-

känt tillvägagångssättet, ett så kallat informerat samtycke. Informanterna medverkar på egna 

villkor vilket betyder att de när som helst har möjlighet att avbryta sin delaktighet. Vid inter-

vjutillfället informerades eleverna om möjligheten att avbryta deltagandet om så önskar, utan 

negativa följder. Vid detta tillfälle var det endast en elev som valde att inte delta, vilket också 

respekterades och eleven kunde gå därifrån utan följdfrågor. Om en informant valt att inte 

delta i undersökningen ska den utan påverkan kunna avsluta sin medverkan utan negativa följ-

der.  

 

Konfidentialitetskravet: ”Alla uppgifter skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett så-

dant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående” (Vetenskapsrådet, 2011 

s11). För att uppfylla konfidentialitetskravet har all data som kan knytas till personer, program 

och platser omvandlats och avidentifierats. Samtal som spelades in på telefonen kopierades 

genast över till ett USB minne och raderades omedelbart då undersökningen slutfördes. Tran-

skriptionerna skrevs ut med plagierade namn vilka också används i arbetet. För att ytterligare 

säkerställa konfidentialitetskravet anpassades talspråk i citat som används så att inte dialekter 

kan genomskådas.  

  

Nyttjandekravet: ” Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte använ-

das eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften” (Vetenskapsrå-

det, 2011, s.12). De personer som deltog i undersökningen erbjöds läsa arbetet om så önskar. 

Studiens data kommer inte att användas i några andra sammanhang än för denna studie. 

 

5.8 Bearbetning och analysmetod 
Analysförfarandet började redan under intervjutillfällena. För att kunna observera och tolka 

signaler från informanterna utan att förlora kontakten valdes att spela in intervjuerna. Under 

intervjuerna fanns också möjlighet att svara på eventuella frågor vilket stärker avkodningen. 

Detta menar Kvale och Brinkmann (2012) kan vara betydande för resultatet.  
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För att bearbeta och analysera data har en kvalitativ analysmetod använts vilken utfördes i tre 

steg. För att säkerställa innehållet spelades intervjuerna upp i en särskild ljudfil där ljudets 

hastighet kunde regleras, stoppas eller spola fram och tillbaka på ett enkelt vis. Till en början 

transkriberades samtliga gruppintervjuer ordagrant i sin helhet, anonymiserades och studera-

des noga, en så kallad grundanalys (Kvale och Brinkmann, 2012). För att materialet ska kunna 

behandlas som en samtalsanalys är småord, pauser med mera nödvändiga för att visa perso-

ners tveksamheter eller om någon försöker uttrycka något mellan raderna menar Ahrne och 

Svensson (2013).  

 

Detta gjordes i anslutning till intervjuerna för att kunna koppla ihop de signaler som tolkades 

med det uttalade. På det viset underlättar kodningen av intervjuerna och uttalanden kunde 

stärkas med tecken. Genom att skriva ut sitt eget material lär man känna sitt data och analys-

arbetet kan starta under tiden transkriptionen sker (Ahrne och Svensson, 2013). När transkri-

beringen avslutats redogjordes elevernas uttryckta upplevelser utan någon närmare tolkning 

för att få en uppfattning av helheten (Kvale och Brinkmann, 2012).  

 

I steg två sammanställdes de olika gruppintervjuerna utifrån kategorier vilka utformats från 

den litteratur och forskningsgenomgång som gjorts. Dessa kategorier är tillgänglighet, surf-

platta som tekniskt verktyg, surfplatta i undervisningen, motivation samt för och nackdelar 

med surfplatta. Samtidigt som transkriberingarna lästes fördes data in under de aktuella rubri-

kerna och en så kallad meningskoncentrering gjordes (Kvale och Brinkmann, 2012). Därefter 

jämfördes data i jakt på eventuella mönster eller motsatser i elevernas berättelser. I den tredje 

delen tillämpades en teoretisk analys av materialet utifrån Wertsch (1998) tolkning av medier-

ande artefakter.  

 

Begreppen artefakt, mediering och appropriering används i studien för att synliggöra förhål-

landet mellan elevernas kunskaper och surfplatta som verktyg i lärsituationer. Genom att för-

stå innebörden av dessa begrepp ökar också förståelsen för hur surfplattan som redskap kan 

underlätta i olika lärande situationer. Eftersom artefakten surfplatta är det som studien gäller 

genomsöktes alla data för att finna alla utsagor som gällde detta. Dessa analyserades i nästa 

steg för att synliggöra den mediering som skedde och den kunskap som approprierades.  
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 Resultat och analys 

I avsnittet som följer redovisas resultatet i en första analys vilket är en ren sammanställning 

utifrån de kategorier som utgör basen i undersökningen. Därefter sammanfattas resultatet och 

slutsatser dras utifrån Wertsch (1998) syn på artefakter som medierande verktyg och studiens 

syfte och frågeställningar. Svaren är sammanställda utifrån de tre gruppintervjuerna som gjor-

des vilka benämns som grupp A, B och C. Grupp A bestod av Elis, Tova och Lotta. Grupp B 

bestod av Calle och Albin och grupp C av Tilda och Anna. 

För att återspegla elevernas röster så tydligt och korrekt som möjligt omvandlas talspråk till 

skriftspråk med hjälp av tecken och symboler i citaten, vilka beskrivs här: 

 

Transkriptionsnyckel 

 

Vidare har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna. Ord har korrigerats i citaten så att 

elevers identitet genom talspråk inte ska kunna avgöras.  

 

6.1 Upplevelser av tillgänglighet 
Samtliga elever bekräftar att de fått en egen surfplatta vid uppstarten av första terminen som 

de kan använda i skolan och på fritiden. Eleverna berättar att de mest använder sin surfplatta 

hemma. Sex av sju elever uppger att de tar med sig surfplatta varje dag tillbaka till skolan och 

en elev som inte alls tar med den så ofta. Det visade sig inte vara några skillnader mellan tje-

jer och killar då det handlar om att använda den på fritiden. Albin i grupp B, berättade hur han 

mest använder sin surfplatta på fritiden och inte så mycket i skolan längre.   

Det är inte särskilt ofta  för mig. Det är mest hemma jag använder den. Jag använder 
den varenda dag i taxin för att lyssna musik på, på vägen hit å på vägen hem. ( Albin) 

Under tiden som samtalet pågår berättar Calle att han råkat haft sönder sin surfplatta och nu-

mera bara får använda en lånedator i skolan. I alla grupperna pratades det om vad de använder 

sin surfplatta till hemma. Både tjejer och killar berättade att de använder den mycket till att 

lyssna på musik, titta på film eller spela spel med den. Tilda från grupp C talade om att hon tar 

hem den för att gå igenom och titta på vad hon gjort under skoldagen, som en slags repetition, 

det hjälper henne att komma ihåg.  

Ja, det är lättare att komma ihåg om jag kollar hemma också. (Tilda) 

Fem av sju elever uppgav att de har fri tillgång till sin surfplatta. På ett program, grupp B, be-

rättade Albin att lärarna låser in elevernas surfplatta i ett som eleverna kallade ”kassaskåp” 

som finns inne i lärarrummet. Calle förtydligade och berättade att det är för att den inte ska 

försvinna som den kan från elevskåpet.  

 

Syntes Förklaring 

… I början eller slutet på ett citat, är ett citat 
som börjar eller slutar i en mening. 

[…] Kort uppehåll i berättandet 

[läraren] Ersätter namn på lärare, som elev uttalar 

[ABC ] Eleven höjer rösten 

[ å, öh] Eleven verkar tänka 
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Killarna förstod varför lärarna låser in deras surfplatta men tyckte samtidigt att det var tråkigt 

att de inte kan använda dem när de vill. När jag frågade om de skulle vilja ha bättre tillgång 

till surfplatta i skolan svarar Calle: 

 Vi har pratat om det, att dom skulle ställa ut ett kassaskåp i verkstaden, men jag vet 
inte hur det blir med det, vi har aldrig hört något mer om det. (Calle) 

Fem av sju elever, grupp A och C, ansåg att det i huvudsak är läraren som bestämmer om och 

när eleverna ska arbeta med sin surfplatta. Men däremot upplevde samtliga elever att de har 

möjlighet att arbeta med den om de frågar läraren först. Calle uttryckte sig så här:  

Jag tror faktiskt att det är vi själva, om man frågar da. Det är ju inte bara att slita fram 
den å […] gå in på YouTube eller något. (Calle) 

I grupp A och B, har eleverna tillgång till sin surfplatta på rasterna men de väljer ofta att inte 

använda dem då. Tilda i grupp C berättade att det är på grund av att hon vill spara på batteriet 

så det inte tar slut till lektionen. Albin kunde inte svara på frågan vem som bestämmer, då han 

upplevde att de använder den mycket sällan.  

 

 

6.1.1 Sammanfattande analys 
Alla sju elever som ingick i undersökningen uppgav att de fått en egen personlig surfplatta, 

det vill säga en fysisk digital artefakt att använda som hjälpmedel i lärsituationer. Fördelen 

med egen surfplatta efter Wertsch (1998) sätt att tänka är möjligheterna att forma den efter 

egna behov, göra den till sin egen.  

 

Trots att alla elever blivit tilldelade egen surfplatta upplevde eleverna inte att de hade tillgång 

till den i skolan som det från början var tänkt. Calle och Albin är beroende av att en lärare 

hämtar deras surfplatta från det låsta skåpet. Att vara beroende av andra gör det svårt för dem 

att styra över sitt eget arbete. Kan man inte välja arbetsformer själv för det givna målet påver-

kas förmågan att vara delaktig i sociala praktiker menar Wertsch (1998). 

Samtliga sju elever visar intresse för användandet av surfplatta som artefakt då de använder 

den varje dag på fritiden. Intresse och kunskaper är viktiga ingredienser vilka styr hur vi an-

vänder medierade artefakter (Wertsch 1998). Det visar sig då eleverna uppgav olika använd-

ningsområden, utifrån vilket intresse och behov som är. Exempelvis lyssnar Albin mycket på 

musik medan Tilda använder den för att repetera dagens lektioner.  

 

Samtliga elever upplevde att det främst är lärare som bestämmer om de ska arbeta med surf-

platta och på vilket vis under lektionstid. När eleverna glömmer sin surfplatta eller själva inte 

får bestämma om eller när de ska arbeta med den begränsas användandet av mediterande arte-

fakter enligt Wertsch (1998) synsätt. Endast en elev, Tilda, uppgav att hon använder sin surf-

platta hemma för att repetera dagens lektioner. Det visar på att surfplattan används som ett 

hjälpmedel för att öka förståelsen. Hon har ett tydligt syfte och vet vad och hur verktyget ska 

hanteras. Tilda uppfattar arbetssättet positivt, surfplattan fungerar som en medierande artefak-

ter då den förmedlar och repeterar de nya kunskaperna till henne.  
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6.2 Upplevelser av surfplatta  
Eleverna från grupp A och C upplevde främst att de använder sin surfplatta att skriva och söka 

information med, vilket de ansåg behärska utan några större problem.  

…det är ett väldigt bra hjälpmedel. Har vi matte, ja då har jag miniräknare, har vi 
samhällskunskap, ja då kanske vi söker upp någonting, har vi historia, ja då söker vi 
upp någonting där å läser. (Tilda)  

Killarna i grupp B upplevde inte att de använder surfplatta mycket under lektionerna. På frå-

gan varför berättade de att lektionerna var av praktisk karaktär. Däremot använde de sin surf-

platta för att fotografera under sin APL för att samla ihop material till det slutliga examensar-

betet. Elever från samtliga grupper återkom i samtalen om en app som heter Keynote vilken 

de använde till att göra presentationer. Samtliga elever, både tjejer och killar, verkade väl be-

kanta med Keynote och från samtalen att bedöma visste eleverna hur de skulle arbeta med 

programmet utan några större problem. På matematiken använde några elever, både tjejer och 

killar, sin Surfplatta som miniräknare men annars fick de inte använda surfplatta så mycket i 

det ämnet konstaterade de och uttryckte en besvikelse. I grupp A samtalade eleverna om att de 

tyckte om att skriva på sin surfplatta. Elis berättade att han har svårt att skriva med sina hän-

der och att han därför alltid använder sin surfplatta som ett hjälpmedel.  

Jag brukar få surfplatta om jag ska skriva en [...] uppgift om […] öh […] om frågor. Då 
vill inte jag skriva i boken, jag får så ont i handen då. Jag tycker det är lättare med 
surfplatta å man behöver inte stava fel å så här. (Elis)  

För många elever är det just egenskaperna i surfplatta som gör att de vill använda den. Alla 

elever återkom i samtalen om hur bra och smidigt det är att använda surfplatta till att söka in-

formation med. Tova verkade imponerad över vilken tillgång till information som finns då 

hon söker på nätet.  

Ja, den har ju [...] många resultat när man har försökt att söka på något, till exempel 
vad innebär soluppståndet å så här, när man inte vet det, och den har ju, [....] ja, den 
vet allt. (Tova) 

En annan funktion som eleverna uppskattade visade sig vara formatet på surfplatta, den är 

snabb, det går att ändra teckenstorlek, man kan få text uppläst och arbeten kan sparas automa-

tiskt. 

Den är stor å man ser bra när man skriver, gör man. Vi har lärt oss nya funktioner 
som typ att vi kan höra vad vi skriver å det tycker jag är väldigt bra. (Elis)  

Man kan liksom komma gång mycket snabbare än att börja vänta på en dator som 
ska starta upp och sånt där. ( Albin)  

Lotta i grupp A berättar att hon upplever surfplattan lite krånglig ibland, att det kan strula med 

uppkopplingen till internetet.  

Ja, jag tycker ju att surfplatta är väldigt […] öh […] lite krånglig ibland […] om man ska 
[…] öh […] skriva användarnamn och lösenord varje gång man loggar in [...] å då […] 
indikerar det att autentisering krävs. Å, varför måste man göra det varje gång 
man...(Lotta) 
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6.2.1 Sammanfattande analys 
Surfplattans egenskaper upplevdes överlag som positiva. Alla använder den på olika sätt som 

ett medierande verktyg utifrån sina egna behov och syften för att lättare nå förväntade resultat 

i skolan. Till exempel förmedlar surfplattan information då eleverna söker data på internet. 

Den förmedlar även elevernas egna tankar och kunskaper då de skriver och berättar om erfa-

renheter eller kunskaper inom olika områden som sedan redovisas.  

 

För Elis som har svårt att använda händerna till att forma bokstäver betyder det mycket att få 

använda sin surfplatta att skriva med. För honom fungerar surfplatta som det primära fysiska 

hjälpmedlet. Elis är också väldigt medveten om vad han ska använda surfplattan till och väljer 

funktioner utifrån ett givet mål. Han har lärt sig använda vissa funktioner per automatik och 

gjort surfplattan till sin egen utifrån eget behov och vetskap. Elis har gjort det Wertsch (1998) 

kallar appropriering. Han har utvecklat kunskaper om hur surfplattan ska användas för att 

inhämta och förmedla kunskaper så bra som möjligt. Även när eleverna använder sin surf-

platta till att söka information, vilket de ger uttryck av att göra ofta och vara förtrogna med, 

handlar det om appropriering. Eleverna använder sin kunskap till att hämta information, surf-

plattan i sin tur medierar kunskapen att söka information då den hela tiden uppdateras med ak-

tuella instruktioner. 

 

Legimus som eleverna upplyste om är också en funktion och ett fungerande hjälpmedel fram-

taget för uppläsning av texter. Även rättstavningsfunktionen lyfts fram som hjälpmedel i skol-

arbetet. Detta visar på att surfplatta är dynamisk och utformad utifrån ett visst ändamål. När 

eleverna använder sig av dessa speciella appar utför eleverna enligt Wertsch (1998)sätt att 

tänka en medierande åtgärd. De visar på hur kunskap om uppgiftens sammanhang 

tillsammans med handlingen utför den medierande handlingen. 

 

På olika nivåer använder eleverna sin surfplatta som ett hjälpverktyg i skolan på ett för dem 

stimulerande sätt, men det finns en önskan om att få arbeta ännu mer med den. För att kunna 

använda en artefakt så behöver användaren ha kunskaper om den skriver Wertsch (1998). 

Tilda berättar om hur hon letat efter nya utbildningsappar men vet inte vilka hon kan använda 

eller så blir hon hindrad då de kostar pengar. Vid dessa tillfällen fungerar inte hennes 

surfplatta som ett medierande verktyg då kunskapen inte når hela vägen och risken att hon 

istället väljer bort surfplatta som verktyg i lärsituationer ökar. 

 

6.3 Surfplatta i undervisningen 
Samtliga elever från grupp A och C föredrar att arbeta med sin surfplatta under lektionerna än 

utan, däremot skiljer det sig hur ofta och på vilket vis eleverna använder sin surfplatta. 

Jag använder min surfplatta väldigt ofta, på […] nästan alla lektioner. (Anna)             
Jag har inte använt min surfplatta på jättelänge, men den är med varje dag. (Tilda)    
Jag vill gärna ha surfplatta när det gäller skrivuppgifter. (Elis) 

Killarna i grupp B berättade att de nästan aldrig använder sin surfplatta på lektionerna, Anton 

trodde det berodde på att de har mer praktiskt arbete än teori. I grupp A var eleverna eniga i 

uppfattningen om att de använder sin surfplatta varje dag men då mest som ett skriv och sök-

verktyg. Gemensamt för alla eleverna var att de inte upplevde sig använda surfplatta i den ut-

sträckning som de önskade på lektionerna. Framförallt tjejerna önskade arbeta mer med sin 

surfplatta och uttryckte en besviken över att det inte sker oftare. 
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Jag skulle vilja använda surfplatta mycket mer och mycket oftare. (Tilda)           

Det har varit prat om att vi ska använda den så mycket som möjligt men, det blir ju 
ingenting. (Anna)           

Två gånger tror jag att vi använt den. (Anna)                                                                     
…Vi jobbar som sagt inte särskilt ofta med den. (Calle) 

Jag tycker att […] dom andra, eller ja, […] vi som har surfplatta inte använder den på 
lektionerna som vi ska, det är mer att vi använder den hemma som liksom en rolig 
grej liksom. (Tilda) 

Anton i grupp B berättade att de (klassen) använde sin surfplatta mest det första läsåret men 

inte längre. Tilda i grupp C, talade om att elever får använda surfplatta som ett alternativ till 

andra uppgifter, när de inte orkar koncentrera sig så bra och det känns tungt och svårt. Anna 

instämmer och berättar att det brukar vara i form av ett spel som känns lätt och att det inte all-

tid har med ämnet att göra. I grupp A berättade Lotta att de får ta fram surfplatta och arbeta 

med den som de vill, om de är klara med uppgiften.  

…när man har gjort dom här uppgifterna så kan man ju […] vad heter det, göra något 
annat eller […] göra media eller […] ja vet inte vad folk gör men för det första är den 
ju till för skolarbete. (Lotta) 

Presentationer pratade eleverna från samtliga grupper återkommande om. Det är en uppgift 

som enligt eleverna ofta återkommer i undervisningen. Elever från grupp A och C berättade 

att de själva får bestämma vilket program de ska arbeta med, vilka de är förtrogna att an-

vända. Calle och Albin berättade att de inte har så stor tillgång till sina surfplattor under lekt-

ionerna men har en stående uppgift att fotografera under sin APL för att samla ihop material 

till examensarbetet som de ska göra i slutet på utbildningen. Alla elever från grupp A och C 

uttryckte en önskan om att få arbeta mer med speciella appar för de olika ämnena och har 

själva sökt efter utbildningsappar som de kallar dem. Tilde uppfattar att det är svårt att själv 

veta vad som kan vara bra och som inte kostar för mycket pengar vilket även elever från de 

andra grupperna också uttryckte.  

Jag har sökt väldigt mycket på skolappar, men det kommer inte upp några bra appar 
som […] har jag hittat någon bra app som ja, men då kostar dom istället. (Tilde) 

Vidare berättar Tilde att appar som är gratis inte innehåller hela materialet, utan endast en li-

ten del av det som annars skulle finnas med, de bra bitarna får man betala för poängterar hon. 

Detta bidrar till att många bra appar som skulle kunna användas i skolarbetet väljs bort. Appar 

som kostar pengar behöver eleverna tillåtelse från lärare att ladda ner. Tre elever berättade att 

de aktivt försökt att hitta och laddat ner bra appar att ha i skolan men utan resultat. Tilde hade 

gett sin lärare förslag på appar som hon vill ha och som läraren lovat henne under en längre 

tid, men inte fått några. Trots påstötningar till sina lärare om de appar som redan är lovade 

upplever hon inte att det händer någonting. Anna känner igen detta och tycker det är dåligt.  

Vi har väntat nu i två år på att försöka ladda hem appar som kostar, som vi verkligen 
behöver. (Tilde) 

Avsaknaden av bra skolappar beror enligt eleverna mycket på att de kostar pengar men också 

på lärares okunskap.  

…jag tycker att lärarna borde lära sig lite mer om surfplatta för [Läraren] kan 
ingenting om det här (Lotta) 
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I alla grupperna var eleverna överens om att lärare sällan laddar ner appar. Det är de mest van-

liga funktionerna som redan finns och används till att söka, skriva, läsa och skapa presentat-

ioner. I grupp A berättade eleverna att de inte bara använder surfplatta i teoretiska ämnen utan 

även i den praktiska, men att det tenderar att bli allt mer sällan. Elis förklarade att det mest 

handlar om att skriva ner instruktioner, vad de ska göra under lektionen vilket de andra i grup-

pen höll med om.   

 

6.3.1 Motivation 
Intresset för att använda surfplatta som verktyg under lektionerna ser olika ut, dels mellan 

grupperna men framförallt mellan de enskilda eleverna. De flesta eleverna upplevde använ-

dandet av surfplatta som något positivt, att det kändes bra, men det beror också på vad de ska 

arbeta med.  

Det känns väldigt bra för att det passar väldigt bra att använda den i skolan, gör det. 
(Elis) 

Det känns snabbt och enkelt. (Anton) 

Det beror väl på vad man ska göra, om man ska skriva typ, sju sidor eller, inte sju men 
[…] då känns det inte så jäkla kul. (Calle) 

När jag frågar om han hellre vill skriva så mycket för hand utbrister han: 

Åh, DÅ JÄVLAR skulle jag aldrig ha gjort det. (Calle) 

Några upplever det som jobbigt och tråkigt då de ska leta fakta och bilder men på frågan om 

de hellre vill göra samma arbete utan surfplatta så vill de hellre arbeta med surfplatta. Några 

av argumenten var:  

Det är mycket svårare å så om man ska kolla i böckerna än om man ska kolla i 
surfplatta. (Tilda) 

Båda killarna i grupp C verkade vara väl förtrogna med uppgiften att dokumentera med hjälp 

av bilder men uttryckte ingen större förtjusning när de pratade om det. Lotta tycktes vara be-

svärad över att ständigt skriva in användaruppgifter på sin surfplatta. Däremot skiner hon upp 

när jag frågar om hon har lärt sig något nytt på grund av sin surfplatta? Då utbrister hon  

JA, VERKLIGEN! för, tangentbordet som hör till Surfplatta, den går ju som en rasande 
fart när man skriver! (Lotta) 

Att skriva känns inte roligt överhuvudtaget konstaterade Calle i grupp B, men han tyckte ändå 

det kändes bättre att skriva på sin surfplatta än utan, konstaterade han och Anton instämde.  

Lotta kom på att de använt surfplatta i en hemuppgift (de fick välja vilket verktyg de skulle 

använda och då valde hon surfplatta) då den ordinarie lektionen uteblev. När hon berättade om 

det utryckte samtliga att det var en rolig uppgift och att det kändes kul att använda sin surf-

platta på det viset. 
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6.3.2 Elevers uppfattning om sitt lärande 
Eleverna har generellt svårt att uttala sig om det finns någon specifik kunskap som de lärt sig 

med hjälp av surfplatta. Däremot kom det fram i diskussionerna kring olika funktioner som de 

lärt sig behärska som till exempel att kopiera och infoga bilder, ändra storlek på texten samt 

hur man gör för att få sin text uppläst. Allt detta görs för att underlätta skolarbetet. I samtliga 

grupper var eleverna överens om att det känns lättare att göra vissa uppgifter om de fick an-

vända sig av surfplatta. Samtliga var överens om att det är jobbigt att skriva texter, speciellt 

när de ska skriva mycket. Lotta i grupp A förklarar hur krångligt det kan vara att söka inform-

ation som sedan ska skivas ner i Word.  

Men, det som JAG inte tycker om när man är på Word och sen ska gå in på internet å 
söka någonting, så måste man trycka på Word å sen gå tillbaka till internet. Det är 
därför jag använder mobilen för att använda internet å sen skriver jag av. (Lotta) 

Efter att Lotta berättat hur hon uppfattar användandet av internet och Word startas en diskuss-

ion mellan eleverna om hur man går till väga för att på bästa sätt använda de olika funktion-

erna. Det visade sig att eleverna har olika uppfattningar kring hur man på bästa sätt arbetar 

med surfplatta som verktyg för olika arbetsuppgifter.  

 

6.3.3 Sammanfattande analys 
Fem av sju elever ger utryck för att de tycker om att arbeta med surfplatta som medierande ar-

tefakt i skolan. Det är samma elever som också önskar sig arbeta mer med den under lektion-

erna. Tittar man utifrån Wertsch (1998) resonemang beskriver eleverna sina uppfattningar 

utifrån vilka kunskaper och erfarenheter de har av situationen. Där av kan man tydligt se att 

de två elever i grupp B, Calle och Albin, inte direkt gav uttryck för motivation till att arbeta 

mer med surfplatta uppfattade heller inte att de arbetar så mycket med den i skolan, det finns 

alltså inte ett tydligt syfte med handlingen.  

 

I grupp A och C däremot berättade att de arbetar med sin surfplatta i olika stor omfattning. 

Det kan vara både utifrån gemensamma och individuella syften och mål. Eftersom eleverna 

berättar att de önskar arbeta mer med sin surfplatta kan slutsatsen dras att de har positiva upp-

levelser av surfplatta och att den hjälper dem göra genomförbara lösningar på arbetsuppgifter. 

De flesta elever tar med den till skolan varje dag, men den används inte i den utsträckning 

som de önskar. Några elever hävdar att det beror på att lärare planerar lektioner utifrån annat 

material och att de inte har tillräckliga kunskaper om verktyget. Wertsch (1998) talar om att 

psykologiska och fysiska verktyg måste samspela med varandra för att kunna mediera. I detta 

fall kan elevernas användning av surfplattan påverkas på grund av att lärare inte har tillräcklig 

förståelse och kunskap kring verktyget. Det betyder att elevernas surfplatta inte fungerar fullt 

ut som den är avsedd för då eleverna inte har tillgång till den. Om surfplatta är inlåst i ett skåp 

eller ligger kvar i väskan betyder det att den inte hjälper eleverna i undervisningssituationer 

det vill säga, den fungerar inte som en medierande artefaker.  

 

Medierande artefakter är ofta utvecklingsbara skriver Wertsch (1998) och syftar till att 

verktyg som är utformade utifrån människans syfte exempelvis surfplatta, anpassas efter 

behov. För elevernas del betyder det att surfplatta som verktyg behöver uppdateras med appar 

och funktioner som motsvarar behovet. När Tilde pratar om hur hon strävar efter nya 

användbara lektionsappar så ger det uttryck för att hon är i behov av att utveckla sin surfplatta 

så att den motsvarar hennes förväntningar och kan fungera som en medierande artefakt i de 
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nya situationerna vilket för henne vidare i sin lärprpocess. Precis som Wertsch (1998) beskri-

ver hur materialet i staven som används i stavhopp har förändrats utifrån ökade krav förändras 

också kraven på elevernas verktyg i lärsituationer. Tilde och hennes kompisar uttrycker en 

slags frustration över att inte komma vidare med att förnya funktionerna i sin surfplatta, de 

berättar om ett slags motstånd från sina lärare. Wertsch (1998) menar att motstånd till verktyg 

kan leda till att personen hellre väljer ett annat verktyg för den specifika uppgiften. Risk finns 

att elevernas frustration leder till minskat intresse av att använda surfplatta som verktyg och 

tillslut kanske väljer bort den som arbetsverktyg. Eleverna ger uttryck för att de tycker om att 

använda sin surfplatta och det handlar då främst om egenskaperna hos surfplatta som verktyg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

7. Diskussion 
I kapitlet som följer görs en metoddiskussion där reflektioner kring vald metod lyfts fram. 

Därefter kommer en resultatdiskussion där resultatet av undersökningen i relation till den teo-

retiska ansatsen och styrdokument samt tidigare forskning görs.   

 

7.1 Metoddiskussion 
Det finns flera olika sätt att samla in data beroende på vad forskaren avser att ta reda på. Må-

let i min undersökning var att ta reda på elevers tankar och uppfattning kring surfplatta som 

verktyg i lärsituationer. Ett sätt kan då vara att utföra enskilda intervjuer vilket skulle säker-

ställa att varje enskild röst blir hörd (Svensson, 2013). Med personlig intervju menas att inter-

vjuaren och intervjudeltagaren möts och samtalar om ett specifikt område. Genom att forska-

ren skapar en slags relation till deltagaren kan information om personliga känslor och reflekt-

ioner kring det aktuella forskningsområdet fångas (Kvale och Brinkmann, 2012). 

 

Enskilda intervjuer valdes bort av två skäl, etiska och tidsmässiga. Det var svårigheter att få 

tillräckligt många intervjutillfällen under de veckor som undersökningen var tvungen att ge-

nomföras på. Även på grund av att mina egna tidsramar inte räckte till då eleverna under flera 

veckor var ute på arbetsplatsförlagd undervisning. De etiska skälen handlade om min tolkning 

av situationen då jag träffade eleverna för att ge information om undersökningen. Då upp-

levde jag som forskare att eleverna uttryckte en osäkerhet inför att själva sitta och bli intervju-

ade vilket gjorde att metoden tillslut valdes bort. Vid en intervjusituation möts två personer 

som inte tidigare känner varandra och om det mötet ska vara givande behöver den personen 

som blir intervjuad känna sig trygg att prata, annars kan det bli problem (Trost, 2010). 

 

Genom att låta eleverna diskutera ämnet med varandra ökar förståelsen för innehållet menar 

Kvale (2012). Jag såg det som en bra förberedelse för eleverna utifrån min kunskap om vilka 

behov elever med intellektuella funktionsnedsättningar har. De behöver tydliga och konkreta 

instruktioner och blir hjälpta av upprepningar. Detta valde jag bort på grund av de skäl som 

jag nämnde tidigare. Däremot valde jag att enbart utföra gruppintervjuer där tre sådana ge-

nomfördes och där eleverna från varje program fungerade som en grupp.  

 

Ett annat sätt att samla in data är att kombinera olika tillvägagångssätt, ett exempel är kombi-

nationen intervjuer och observationer. Observationer i sig är inte en bra metod för att ta reda 

på någons tankar, men det skulle kunna ge mig som forskare en uppfattning av den miljö som 

eleverna befinner sig i för att låta intrycken inverka i den fortsatta forskningen (Svensson, 

2013). Jag kan också genom att studera eleverna i undervisningen tolka signaler som verkar 

vara positivt eller negativt laddade i arbetet med surfplatta. Metoden valdes dock bort då den 

inte skulle tillföra undersökningen tillräckligt mycket. Metoden håller inte för syftet i under-

sökningen eftersom det då handlar om forskarens tolkning av situationen och inte elevernas 

uppfattningar.  

 

Från början planerades att genomföra fokusgruppintervjuer som en förberedelse till enskilda 

intervjuer och arbeta med dem som en kombination. Det hade kunnat generera mer data vilket 

skulle gett ett bra underlag till min undersökning. Detta genomfördes dock inte på grund av 

tidsmässiga skäl. 
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7.2 Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att beskriva och analysera hur en grupp elever som läser på gymnasie-

särskolans nationella program upplevelser surfplatta som verktyg i lärsituationer. Samtliga 

elever uttrycker intresse för att använda Surfplatta som artefakter, de uppskattar dess funkt-

ioner och möjligheter att inhämta och dela med sig av kunskap. Elevernas erfarenheter om 

surfplattans egenskaper stämmer med den beskrivning Wertsch (1998) har på artefakter som 

fysiskt hjälpmedel vilka är formbara för ett visst ändamål och fungerar i lärsituationer. För 

elever med intellektuella funktionshinder visar Madden (2012) genom sin forskning att surf-

plattans egenskaper fungerar som ett effektivt digitalt hjälpmedel som mynnade ut i positiva 

studieresultat. Tyvärr upplevde inte eleverna i denna studie att de får möjlighet att nyttja sin 

surfplatta i den utsträckning som de önskar. 

 

Med tanke på Findahls och Davidssons (2015) resultat om ungdomars användning av 

surfplatta (36 timmar i veckan) överraskar inte resultatet att eleverna föredrar surfplatta vid 

lektionstillfällena. Det visar även att Wertsch (1998) tankar om att mentala och fysiska verk-

tyg ingår i sociala sammanhang där språket och värderingar sammanfogas med andra använ-

dare. Denna sociala arena finns både i och utanför skolan och ingår även i styrdokumentens 

hörnstenar för den pedagogiska verksamheten.  

 

Det är inte bara forskning och egna erfarenheter som visar att intressestyrd undervisning är att 

föredra för elever med intellektuell funktionsnedsättning, Svenska Unescorådet (2006) skriver 

också att metoderna i undervisningen ska vara kopplad till elevens intressen och erfarenheter. 

Undervisningsmetoderna bör ha samband med elevernas egna erfarenheter och 
praktiska angelägenheter för att de skall kunna motiveras bättre.             

(Unescorådet 2006, s.24) 

Lärare har med andra ord ett gyllene tillfälle att engagera eleverna i sitt lärande genom arbetet 

med surfplatta vilket skulle öka elevernas möjligheter att utveckla sina kunskaper. Både 

Wertsch (1998) och andra forskare betonar vikten av hur kunskap och intresse är avgörande 

för hur eleven lyckas med aktiviteten. Detta visar sig då eleverna genom upprepade gånger 

nyttjar surfplattan och utvecklat kunskap. De har som Wertsch (1998) beskrivit, approprierat 

surfplattan som kunskapskälla. Man kan säga att eleverna gjort surfplattan till sin egen. 

 

Flera elever upplever att de möter ett visst motstånd hos lärare då de inte alltid tillåts att an-

vända den under lektioner eller känner att de inte alltid blir hjälpta att ta fram lämpliga under-

visningsappar. För att utveckla det Wertsch (1998) kallar appropriering måste eleverna an-

vända surfplattan många gånger. Det betyder att antal tillfällen för tillämpning av surfplatta i 

lärsituationer behöver öka för att appropriering ska ske, först då fungerar surfplattan som det 

hjälpmedel den är avsedd för att vara. 

 

Eleverna uttrycker frustration över situationen och spekulerar i om det beror på lärares okun-

skap. De tankarna stämmer överens med den forskning som Madden (2012) gjort vilken visar 

att tillgången till teknik i lärsituationer hör ihop med lärarens tekniska kompetens. Kan man 

inte välja arbetsformer själv påverkas förmåga att vara delaktig i sociala praktiker menar 

Wertsch (1998). 

 

 



32 

 

Satsningen som kommunen genomförde hade som mål att alla gymnasieelever skulle ha till-

gång till egen dator och att den skulle fungera som ett pedagogiskt stöd för eleverna. Som 

både Gormely och McDermott (2011) och Wertsch (1998) poängterar så räcker det inte med 

att bara att ha tillgång till materialet, det måste användas också för att det ska fungera som en 

medierande artefakter. Lärare måste ge eleverna möjlighet att utnyttja sin surfplatta som ett 

effektivt arbetsredskap. Wertsch (1998) tankar om hur artefakter måste förnya sina egenskaper 

för att motsvara nya krav stämmer överens med elevernas avsikt då de söker nya appar och 

funktioner som motsvarar syftet i undervisningssituationerna. 

 

På vilket sätt eleverna använder sin surfplatta varierar både mellan programmen och 

individerna beroende på elevens behov och hur uppgifterna i skolan är utformade. Det 

bekräftar Wertsch (1998) tankar om hur en artefakt kan få olika betydelser beroende på vem 

som använder den och i vilket syfte. Calle och Albin använder surfplatta till att dokumentera 

sin APL med som ett sätt att återberätta erfarenheter. Bilderna används senare för att göra 

bildberättelser vilket de sedan redovisar. När eleverna använder surfplattan att dokumentera 

med fungerar den som en artefakt, enlig Wertsch (1998) sätt att tänka. När de sedan visar upp 

bilderna på skolan medierar den budskapet åt eleverna. Eleverna utförde även en medierande 

handling då det fanns ett tydligt syfte, det vill säga de valde motiv för bilderna utifrån vad de 

ville berätta med dem. Detta visar på att surfplatta fungerar som en bra hjälpmedel i 

sammanhanget, med tydligt syfte används surfplattan att förmedla tankar och idéer. Detta 

styrker återigen forskning som visar på att surfplatta fungerar som ett flexibelt verktyg med 

möjligheter att illustrera verkligheten. 

 

Det är främst egenskaperna hos surfplatta som eleverna upplever stimulerande i lärsituationer. 

Lottas lycka över hur snabbt och enkelt det var att skriva med det tangentbordet som hör till 

surfplatta var inget att ta fel på. Här går att urskilja flera led av det Wertsch (1998) kallar 

mediering och medierande artefakt. Lotta medierade sina tankar till surfplattan genom att 

använda tangentbortet som medierande artefakt. Tangentbordet medierar i sin tur budskapet 

till surfplattan vilken omvandlar informationen till koder i form av text. Lotta, tangentbordet 

och surfplattan medierar med varandra. Det är när mentala och fysiska artefater fungerar i 

samspel med varandra som vi förmedlar vad vi avser att göra menar Wertsch (1998) vilket 

tydligt framkommer här. 

 

Samtliga elever uppfattar att surfplatta är lättanvänd då de arbetar med exempelvis texter, 

bilder, ljud eller informationssökning. Tidigare forskning stödjer elevernas påstående. Hylén 

(2013); Madden (2012); Liu (2013) påvisar att Surfplattas snabbhet och användbarhet 

fungerar bra för elever med intellektuell funktionsnedsättning som behöver individanpassade 

undervisning. För Elis del är funktioner i surfplattan avgörande för hur han lyckas i skolan. 

Den hjäper honom att uttrycka sig i skrift då hans finmotorik är begrensad. Detta åskådliggör 

Wertsch (1998) föreställningar om hur förändringsbar artefakt är utifrån kunskap, behov och 

sammanhang. Målet styr handlingen. Elis mål är att skriva, Calles och Albins mål är att 

återberätta upplevelser med bilder och Tovas mål är att söka information. Detta exeplifierar 

surfplattan som Wertsch (1998) kallar formbar artefakter och visar på att den är utformad för 

en viss tid, för ett visst ändamål. 

 

Åsikterna om surfplatta som artefakter skilde inte mellan killar och tjejer i undersökningen. 

Däremot fanns det olikheter i vilken grad av tillgång de har till surfplatta och hur lärare på de 

olika programmen ger utrymme för den vid lektionstillfällena. Elevernas upplevelser mellan 
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programmen går att förstå utifrån de styrdokument som finns. Där framkommer tydligt att IT 

och digital teknik ska anpassas efter utbildningarnas olika yrkesområden (Skolverket, 2013a). 

Dessa olikheter kan vara en av flera förklaringar till varför det ser olika ut mellan 

programmen. Återigen påminner Wertsch (1998) tankar oss om hur sammanhang och syfte 

påverkar användandet av artefakt. Väljs en artefakt bort kan det bero på enskilda individers 

värderingar om surfplatta som artefakt, både elevers och lärares. Skillnader i hur en artefakt 

uppfattas behöver inte bara handla om värderingar och motivation, det handlar även om 

erfarenheter och självförtroende menar Hugo (2013).  

 

Resultatet av att Calle och Anton uppfattade att de inte använder surfplatta särskilt ofta kan 

möjligtvis leda till minskat intresse. När erfarenheter av artefakt i lärsituationer så gott som 

saknas utvecklas heller inte den lärprocess som Wertsch (1998) kallar appropriering, 

surfplattan fungerar då inte som ett effektivt hjälpmedel. Wertsch (1998) beskriver hur 

mentala  och fysiska artefakter påverkas av omgivningen, värderingar från andra kan även ha 

en avgörande roll för hur en artefakt används. I detta fall är det möjligt att lärares inställning, 

förtrogenhet och förståelse till surfplatta begränsar eleverna och riskerar sänka motivationen 

för användandet av den. Lärares brist på förtrogenhet kan vara motivet till val av andra 

metoder i undervisningen.  

 

I styrdokumenten står tydligt att undervisningen ska vara anpassad till varje elevs 

förutsättningar och bland annat bevaka elevernas nyfikenhet och kreativitet annars finns 

risken, utifrån Wertsch (1998) tankar om medierande artefakter, att eleverna tröttnar på 

surfplatta som verktyg och väljer andra alternativ i stället. Eleverna uttrycker frustration och 

uppgivenhet över att inte få tillgång till det material de anser vara nödvändiga för ändamålet. 

Det kan tyda på att eleverna upplever sig begränsade i sin självständighet vilket riskerar att 

sänka motivationen. Szönyi och Söderqvist Dunkers (2013) forskning visade att elever med 

intellektuell funktionsnedsättning är mer begränsade än andra och utvecklar en högre grad av 

självständighet om den fysiska tillgängligheten är bättre utformad i undervisningen. Med 

andra ord kan brist på motivation försvåra lärprocessen och förhindra att uppsatta mål nås. 

 

7.2.1 Sammanfattande slutsatser av studien 
Syftet med undersökningen var att beskriva hur en grupp elever på gymnasiesärskolans nat-

ionella program upplever surfplatta som verktyg i lärsituationer. Studien visar att surfplatta 

som artefakt har varierande betydelse för eleverna, beroende på vilken erfarenhet och syfte de 

har med användandet. Eleverna uttrycker både intresse och god insikt i användandet av surf-

platta som verktyg. De flesta upplever surfplattans egenskaper som tilltalande och då det visat 

sig vara ett flexibelt verktyg som eleverna själva formar efter behov. Undersökningen visar 

också att eleverna upplever hinder i användandet av surfplatta i form av bristande tillgång be-

roende på hur läraren ger utrymme för den på lektionerna. 

 

7.2.2 Hinder och möjligheter 
Slutsatsen av elevernas upplevelser är att det huvudsakliga hindret för användandet av surf-

platta i lärsituationer är begränsad tillgänglighet. Den begränsningen utgörs i form av appar 

som kostar pengar, brist på kunskap om vilka appar i utbildningssammanhang som är använd-

bara samt lärarens otillräckliga kunskap och engagemang för den. En elev, Lotta, uttryckte ett 



34 

 

missnöje över att tekniken strulade ibland och upplevde sig besvärad av de inloggningsupp-

gifter som ständigt behöver fyllas i då hon ska söka information.    

Fördelar som blir synliga i undersökningen är att surfplatta är ett relativt lättanvänt arbets-

verktyg. Utifrån elevernas uppfattningar och de forskningsresultat som är visar det sig att 

surfplatta som verktyg är ett mycket flexibelt verktyg som kan anpassas och uppdateras i prin-

cip hur mycket som helst om användaren vet hur man gör. Det finns många användningsområ-

den med surfplatta konstaterar Johnson (2013), speciellt för elever med intellektuellt 

funktionsnedsättning. Bland annat finns det organisatoriska appar, kommunikation och hjälp-

medelsappar att använda för anpassad undervisning. Vidare skriver hon att det är ett bra 

kompliment till den traditionella undervisningen vilket ökar möjligheterna till det flexibla 

lärandet som står i styrdokumenten (Skolverket, 2013). 

 

7.3 Slutord 
Utifrån resultatet visar studien att ambitionen och viljan finns hos eleverna att arbeta med 

surfplatta i lärande situationer men de hindras bland annat av begränsad tillgång till den under 

lektionstillfällena. Det kan naturligtvis bero på att läraren anser att annan metod är lämpligare 

för den aktuella arbetsuppgiften, men forskningsstudien visar att lärare generellt har svårt att 

implementera teknik i undervisningen vilket i så fall kräver åtgärder i forma av teknisk kom-

petensutveckling.  

 

Det framkommer tydligt att surfplatta visar sig fungerar stimulerande, framförallt för elever 

med intellektuell funktionsnedsättning. Resultatet från de forskningsstudier som gjorts visar 

att digitala verktyg har en positiv inverkan på elevernas studiemotivation. Från en speciallära-

res synvinkel är detta något att ta fasta på då vetenskapliga studier styrker egna erfarenheter 

av hur intressestyrd undervisning ökar motivation och koncentration hos elever med intellek-

tuella funktionshinder. På det viset möter man också de huvudsakliga mål som presenteras i 

styrdokumentet. 

 

I specialpedagogiska sammanhang är elevernas uppfattningar om surfplatta värdefull inform-

ation då all pedagogisk undervisning ska ske utifrån elevens förutsättningar. Speciallärare be-

höver visa kunskap och kunna precisera ett område som ska undersökas, granskas eller utre-

das (SFS 2011:186). I detta sammanhang är elevernas röster speciellt viktiga då det är deras 

upplevelser som räknas för att finna rätt metoder till eventuella åtgärder 

 

Forskningsstudien genererar kunskaper från elevens perspektiv med intellektuella funktions-

hinder och bidrar till kunskapsfältet, särskilt då dessa elever är en utsatt elevgrupp som behö-

ver all hjälp och stöd de kan få för att möta de krav som skolan och övriga samhället kräver. 

Det är också viktigt ut ett barnrättsperspektiv där alla barn har rätt till bra utbildning.  Resulta-

tet kan användas till att utveckla pedagogisk verksamhet där den aktuella elevkategorin finns.  

 

7.3.1 Förslag på vidare forskning 
Sammanfattningsvis behövs mer forskning inom ämnet specialpedagogik och intellektuell 

funktionsnedsättning, framförallt utifrån ett elevperspektiv. Förslag på vidare forskning är att 

fokusera på hur olika slags tekniker kan öka lärprocessen hos elever med intellektuell funkt-

ionsnedsättning, vilka tekniker som är mest lämpliga i vilka inlärningssituationer, samt hur 

elever upplever sitt engagemang i studiesituationer. 
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Bilaga 1 
För information till elever och ev. vårdnadshavare.  

Hej! Jag heter Åsa Werme och studerar till speciallärare på Karlstad Universitet. Med rektor 

och lärares tillåtelse kommer jag under ett par veckor (8-10) att finnas på er gymnasieskola, 

för att samla data inför mitt examensarbete.  

Jag är intresserad av att veta hur elever uppfattar Surfplatta som redskap i undervisningssituat-

ioner och hur det påverkar deras lärsituation.  För att ta reda på det kommer intervjuer att gö-

ras där eleverna deltar i samtal kring ämnet.  

Det är frivillig att delta i min studie och elever och föräldrar kan när som helst välja att dra sig 

ur utan att det medför något negativt för dem. Data som samlas in kommer endast att använ-

das i mitt examensarbete, ingen obehörig kommer att få tillgång till mina insamlade data. När 

studien är genomförd och klar kommer all information att förstöras, alla namn på elever och 

skola kommer att bytas ut. 

Min studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid speciallärarutbildningen vid 

Karlstads universitet och finnas tillgängligt vi universitetets bibliotek.  För att kunna genom-

föra studien behöver jag tillåtelse från er att samtala med era ungdomar, och dokumentera de-

ras skolarbete. Alla elever kommer att tillfrågas och får ge sitt samtycke till att delta.  

För att kunna påbörja intervjuerna i tid ska blanketten skrivas under och lämnas in senast  

måndagen den 22/2. 

Elev: Ja, jag deltar gärna i undersökningen om Surfplatta i undervisningen.   

Nej, jag vill inte delta i undersökningen.  

Vårdnadshavare: Ja, jag tillåter att mitt barn deltar i undersökningen.  

Nej, jag tillåter inte att mitt barn deltar i undersökningen.  

 

Elev    Vårdnadshavare 

-----------------------------------                 --------------------------------------- 

Datum och namn.   Datum och namn.  

Om ni har frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta mig.  

Med vänlig hälsning 

Åsa Werme 
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Bilaga2 
Intervjuguide för gruppintervjuer feb 2016 

Frågorna är anpassade för elever med intellektuell funktionsnedsättning. För att använda 

samma uttryck som eleverna står iPad istället för surfplatta. Frågeguiden börjar med öppna 

frågor om erfarenheter av iPad för att sedan leda fram mer specifika frågor om upplevelserna 

av att använda iPad under lektionerna.  

 

 Har ni tillgång till iPad utanför skolan, på fritiden? 

 

 Berätta om och hur ni använder iPad utanför skolan, hur upplever ni det?  

 

 När, Vilka tillfällen, använder ni iPad i skolan? Beskriv så noga ni kan. 

 

 Kan ni så noga som möjligt förklara på vilket vis ni använder iPad på lektionerna. (Vilka 

appar som används, om ni skriver, söker information osv.) 

 

 Hur ofta upplever ni att ni använder iPad under lektionerna? 

 

 Vem bestämmer om och när ni ska använda iPad på lektionerna? 

 

 På vilket vis styr/bestämmer ni över användandet av iPad under lektionerna? 

 

 Hur mycket kan ni bestämma över arbetet med iPad på lektionerna? (t.ex. vad ni ska ar-

beta med för app.)  

 

 Hur tycker ni att det känns när ni använder iPad som verktyg under lektionerna? Kan ni 

förklara så noggrant ni kan hur och varför? (Roligt, tråkigt, jobbigt, enkelt, spännande 

osv.) 

 

 Upplever ni att ni blivit hjälpt av iPad för att lära er saker under lektionerna? Kan ni ge 

ett exempel, förklara så noggrant som möjligt vad och på vilket vis? 

 

 Finns det något som ni saknar i användandet av iPad? 

 Finns det något som ni vill lägga till?  

 

  


