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Sammanfattning 

En utmärkande egenskap hos nästintill all dagens teknik är att den innehar funktioner med syfte att 

utöka och stödja människans kognitiva förmågor. Det kan vara funktioner som stödjer vårt minne, som 

styr vår uppmärksamhet eller hjälper oss att planera och organisera aktiviteter. I Sverige har det blivit 

allt vanligare att teknologi i form av smartphones, surfplattor och datorer används på ett utbrett sätt i 

elevernas skolgång. Enligt tidigare forskning är däremot lärarnas inre föreställningar och attityder 

gentemot teknologin en avgörande faktor för huruvida lärarna i slutändan väljer att integrera 

teknologin i sin undervisning, och på vilket sätt som de väljer att göra detta. Den aktuella studiens 

syfte var att undersöka lärarnas föreställningar och attityder gentemot fem kognitiva funktioner som 

finns i teknologiska enheter som smartphones och surfplattor. Dessa fem funktioner var en 

larmfunktion, en vägledande funktion, en funktion som kan spara och presentera information, en 

distraherande funktion samt en påminnelsefunktion. Studien genomfördes med en internetbaserad 

enkät som skickades ut till 416 lärare på grundskole- och gymnasienivå i de tre kommunerna 

Linköping, Mjölby och Borlänge. Det slutliga deltagarantalet var 39 lärare som besvarade hela 

enkäten. Enkäten innehöll både slutna frågor med förvalda svarsalternativ, samt öppna frågor som 

lärarna besvarade fritt. Det insamlade materialet analyserades sedan med en statistisk analys av de 

slutna frågorna och med en tematisk analys av de öppna frågorna. Resultatet visade att lärarna 

uppskattade en funktion som kan spara och presentera information som den funktion som vore mest 

förmånligt för elevernas lärande. Det var även den funktion som flest lärare kunde tänka sig att 

rekommendera till någon av sina elever. Påminnelsefunktionen och den vägledande funktionen var de 

två funktioner som uppskattades som mest förmånliga för såväl relationerna mellan eleverna, samt för 

lärarnas relationer till eleverna. Alarmfunktionen var däremot den funktion som uppskattades som 

minst förmånlig för alla dessa tre aspekter. Studiens resultat kan fungera som vägledning för 

utvecklare av tekniska kognitiva stödfunktioner som används i pedagogiska ändamål. Genom att 

studera varför lärarna accepterar eller avvisar olika former av teknologi i klassrummet så kan man få 

fram vilka faktorer som är avgörande för en framgångsrik teknikintegration i undervisningen. Man kan 

även påvisa vilka mönster som finns vid användandet av teknik i undervisningen, som till exempel 

under vilka förhållanden som lärare anser att tekniken ger mest fördelar och på vilket sätt de anser att 

tekniken förändrar lärandemiljön och relationerna i skolan. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En utmärkande egenskap hos nästintill all dagens teknik är att den på ett eller annat sätt innehar 

funktioner med syfte att utöka och stödja människans kognitiva förmågor. Det kan vara funktioner 

som underlättar eller utökar vårt arbetsminne eller långtidsminne, det kan även vara funktioner som 

styr vår uppmärksamhet eller hjälper oss att planera vår vardag. Detta är funktioner som finns i 

vardagliga smartphones, handdatorer och surfplattor, och finns därmed tillgängliga för nästintill alla 

individer i dagens västerländska samhälle. I Sverige har det blivit allt vanligare att teknik i form av 

smartphones, surfplattor och datorer används på ett utbrett sätt i elevernas skolgång. Användningen av 

teknik i alla dess former har intagit en given plats i elevernas skolgång, och den ökade 

teknikintegrationen har visat ge en positiv lärandeeffekt hos eleverna (Bååth, Engberg, 2011). 

Forskningen om den positiva effekten på elevernas lärande av en ökad teknikintegration i skolgången 

är utbredd. Man har även kunnat identifiera de krav som måste uppfyllas för att en teknikintegration i 

skolgången ska lyckas, inklusive tillgång till teknik och en ökad, kontinuerlig träning för lärarna i att 

använda tekniken i pedagogiska ändamål. Trots identifiering och fullgörande av dessa krav så är 

användandet av teknik i undervisningen förhållandevis låg. Detta innebär att det finns ytterligare 

barriärer för en lyckad teknikintegration i undervisningen, något som antas existera i lärarnas attityd 

gentemot teknikintegration i undervisningen samt om tekniken överensstämmer med lärarnas 

pedagogiska synsätt (Ertmer, 2005). Däremot är forskningen om lärarnas accepterande av teknologiska 

innovationer i skolmiljön fortfarande bristfällig (Ifenthaler & Schweinbenz, 2013). Det är ett 

förhållandevis nytt forskningsområde som har vuxit fram i och med teknikens framgångar, och ett 

forskningsområde som kan bidra med mycket. Genom att studera varför lärarna accepterar eller 

avvisar olika former av teknologi i klassrummet så kan man få fram vilka faktorer som är avgörande 

för en framgångsrik teknikintegration i undervisningen. Man kan även påvisa vilka mönster som finns 

vid användandet av teknik i undervisningen, som till exempel under vilka förhållanden som lärare 

anser att tekniken ger mest fördelar och på vilket sätt de anser att tekniken förändrar lärandemiljön och 

relationerna i skolan. 

Gillespie, Best och O’Neill (2012) menar att framtidens forskning om användandet av tekniska 

hjälpmedel, smartphones och surfplattor borde fokusera på användningen och effekten av de specifika 

kognitiva funktioner som finns i dessa teknologiska enheter. I dagsläget är forskningen om den 

allmänna användningen, påverkan och uppfattningen av dessa enheter nästintill mättad. Vi vet att för 

till exempel personer med kognitiva nedsättningar så kan användningen av en smartphone ge 

livsomvändande effekter; förändra aktivitetsmönster, ge positiva hälsoeffekter och minska sociala 

barriärer (Wennberg & Kjellberg, 2010). Surfplattor, smartphones och handdatorer kan i allmänhet 

bidra en ökad självständighet hos individen och ge ökad motivation. Vi vet vilka svårigheter som 

användaren vanligtvis upplever under användandet samt hur användarens närstående påverkas 

(Larsson Lund, Lövgren-Enström, Lexell, 2011). En förändring av forskningen med fokusering på 

specifika kognitiva funktioner i de teknologiska enheterna skulle kunna bidra med mer konkret 

information om vilka av dessa kognitiva funktioner som står för vilken del av effekten. Ett vidare 

skede blir att man kan vidareutvecklade dessa funktioner och utforma dem på ett mer 

användarcentrerat vis. 

Ur denna bakgrund föddes idén för att studera lärarnas föreställningar om, samt attityder gentemot 

specifika kognitiva funktioner som finns i vardagliga smartphones, surfplattor och datorer.   
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka lärarnas föreställningar om, samt attityder gentemot fem 

kognitiva funktioner som finns i teknologiska enheter som smartphones och surfplattor. Fokus 

kommer att ligga på att undersöka lärarnas tidigare erfarenheter av dessa fem funktioner samt vilken 

effekt som de föreställer sig att funktionerna skulle ha i studiemiljön. Föreställer de sig att 

funktionerna påverkar elevernas lärande på ett positivt eller negativt sätt, och hur tror de att 

funktionerna påverkar de sociala relationerna i studiemiljön? Studien undersöker även hur lärarna 

föreställer sig att de hade använt funktionerna på bästa sätt i klassrummet; ser de funktionen som ett 

pedagogiskt hjälpmedel för att underlätta undervisningen och elevernas inlärning, eller är det ett mer 

administrativt hjälpmedel som endast riktar sig mot den enskilda elevens användande och hjälper 

eleven att strukturera sitt skolarbete? Studien undersöker även vad lärarnas trosföreställningar och 

attityder kan bero på. 

1.3 Frågeställningar  

- Finns det några skillnader i hur lärarna uppskattar de olika funktionernas påverkan på 

elevernas lärande?  

- Finns det några skillnader i hur lärarna uppskattar de olika funktionernas påverkan på 

relationen mellan lärare och elev?  

- Finns det några skillnader i hur lärarna uppskattar de olika funktionernas påverkan på 

relationen mellan elev och elev?  

- Påverkar lärarnas eventuella erfarenhet av funktionen om de uppskattar funktionen som mer 

eller mindre förmånlig inom de ovanstående tre aspekterna?  

- Hur tror de att de olika kognitiva funktionerna skulle användas på bästa sätt i klassrummet? 

1.4 Avgränsningar 

Studien hade som mål att inkludera såväl ordinära pedagoger och specialpedagoger. Detta 

deltagarurval valdes för att få möjligheten att inkludera så många sorter av pedagoger som möjligt. 

Utifrån tidigare forskning inom ämnet så fanns inga riktlinjer för deltagarurvalet, och därför valdes ett 

brett urval från början. Detta ger möjligheten att utifrån studiens resultat eventuellt ge förslag på 

vidare forskning med fokusering på ett mindre deltagarurval, med till exempel fokusering på en eller 

några få undervisningsnivåer eller undervisningsformer. Denna avgränsning gav konsekvenser i form 

av att ett antal lärare upplevde sig vara fel deltagare för studien. Lärarna menade att studien endast 

riktade sig mot specialpedagoger och lärare inom särskolan. En diskussion om detta fenomen och 

andra konsekvenser av denna avgränsning kommer att diskuteras i det avslutande diskussionskapitlet i 

slutet av rapporten. 

Det stora deltagarurvalet begränsades till de tre kommunerna Borlänge, Linköping och Mjölby. Denna 

avgränsning utfördes på antagandet att de lärare som hade någon form av anknytning till studien skulle 

vara mer motiverade att delta. Om detta var ett korrekt antagande går däremot inte att fastslå. Det 

fanns en möjlighet att lärare i andra kommuner hade varit minst lika motiverade att delta. Även 

konsekvenser av begränsningar i deltagarurvalet kommer att diskuteras i den avslutande diskussionen. 

Studien undersöker endast de fem kognitiva funktionerna ”larma, påminna, lagra och presentera, 

distrahera” och ”vägleda” som finns i teknologiska enheter. Valet av dessa fem funktioner har utförts 

på grunderna beskrivna i Gillespie, et al. (2012). Dessa funktioner beskrivs i det kommande 

teorikapitlet. Det fanns en möjlighet att det existerade andra kognitiva funktioner i teknologiska 

enheter som skulle vara relevanta att undersöka, men det var nödvändigt att göra en avgränsning. 
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1.5 Disposition 

I kapitel 2 beskrivs det teoretiska ramverk som har använts i studien. Detta ramverk har använts för att 

formulera frågeställningen, utforma metoden samt under analyseringen av det insamlade 

datamaterialet. Ramverket innehåller definiering av de begrepp som använts i studien, samt 

beskrivningar av de fem kognitiva funktioner som är utvalda för studien.  

I kapitel 3 redogörs hur studien har genomförts. Det förs en argumentation för valet av metod samt de 

två analysmetoderna. Sedan beskrivs den valda metoden; hur processen för datainsamling har gått 

tillväga. Kapitlet beskriver även de statistiska analysmetoder som har valts, samt hur den kvalitativa 

innehållsanalysen har gått till väga. Slutligen beskrivs studiens etiska överväganden.  

I kapitel 4 presenteras studiens resultat. Resultatet är indelade i två kategorier: kvantitativt respektive 

kvalitativt resultat. Det kvantitativa resultatet redovisas i form av tabeller och diagram och det 

kvalitativa resultatet redovisas i form av de kategorier som vuxit fram under den tematiska 

innehållsanalysen. 

I kapitel 5 sker en resultatdiskussion. Resultatdiskussionen anknyter studiens resultat tillbaka till det 

teoretiska ramverk som presenterades i kapitel 2. Senare sker en metoddiskussion om hur studien har 

genomförts metodologiskt. Kapitlet avslutas med en avslutande diskussion. 

2 Teori 

I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som ligger som grund för denna studie. Det teoretiska 

ramverket kommer att beskriva och definiera de begrepp som använts i studien. Det utförs en 

beskrivning av existerande kognitiva funktioner i teknologiska enheter, samt en ytterligare beskrivning 

av de fem enskilda funktioner som valts ut för denna studie. Slutligen presenteras teorier om 

teknikintegrering i den svenska skolgången, samt vilka hinder som finns för att en lyckad 

teknikintegrering ska kunna genomföras. 

2.1 Kognitivt stöd 

Begreppet kognitivt stöd används kliniskt för att identifiera alla åtgärder som kan kompensera en 

kognitiv förmåga hos en individ oavsett diagnos. I vissa fall behöver inte den kognitiva förmågan vara 

nedsatt, utan det kognitiva stödet kan användas för att utöka och förbättra den kognitiva prestationen. 

Det kan vara stöd för de kognitiva processer som är verksamma inom våra förmågor att minnas, ta in 

och bearbeta information och utföra handlingssekvenser. Kognitivt stöd kan vara i form av såväl 

anpassningar i personens omgivning, ett konkret hjälpmedel, en särskilt utformad arbetsmetod eller ett 

förhållningssätt till sin verklighet (Arvidsson, Buchholz, Forsmark, Hård, Jacobsson, Meden, Sjödin, 

Wennberg, 1994).  

Wennberg och Kjellberg (2010) studerade effekten vid användandet av teknologiska former av 

kognitivt stöd, även kallade CAD (eng. cognitive assistive devices). Resultatet visade på fyra olika 

kategorier där användandet av CAD påverkade vardagslivet positivt: användbarheten av CAD, 

förändrat aktivitetsmönster, en positiv hälsoeffekt samt förändring av sociala roller och sociala 

barriärer. Användbarheten av CAD visade sig i form av att vissa av användarna deltog i fler 

aktiviteter. Dessa användare upplevde ett stöd i att de hade vetskapen om när en aktivitet förväntades 

börja respektive avslutas. Aktivitetsmönster kunde även ändras positivt i den meningen att användarna 

valde bort några av aktiviteterna. Dessa personer upplevde att de tidigare haft för många aktiviteter 

inplanerade och nu istället kunde koncentrerade sig bättre på de återstående aktiviteterna. Ett annat 

exempel är att användaren kan lägga in egen musik på sin CAD, och genom att användaren sedan 

lyssnade på musiken under tiden som en aktivitet utfördes så upplevde användaren en ökad 

koncentrationsförmåga.  Hälsoeffekten var positiv i den bemärkelsen att användaren upplevde mindre 
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psykologisk påfrestning så som nervositet och oro över vardagsaktiviteter. Den sociala rollen hos 

användaren förändrades genom att användaren kunde känna sig trygg i att ta mer ansvar och fatta egna 

beslut. De sociala barriärerna var dock något som hindrade användarna att använda sig CAD vid 

särskilda sociala tillställningar. Vissa användare hade sedan tidigare socialt stöd i form av en personlig 

assistent, och dessa upplevde att assistenten hade en dålig attityd gentemot användandet av CAD. Den 

personliga assistenten kunde missa att organisera aktiviteter i kalendern som fanns i enheten, samtidigt 

som användaren själv inte hade tillstånd att på egen hand föra in aktiviteter i kalendern. 

Familjemedlemmars attityd gentemot användandet av CAD var även något som hade en negativ 

påverkan hos användaren. Enheterna utlöser ofta ljudfrekvenser som kan upplevas störande, eller har 

ett sådant utpräglad utseende att de utmärker sig i mängden av till exempel vardagliga smartphones, 

något som kan vara påfrestande både för användaren och de anhöriga (Wennberg & Kjellberg (2010).  

2.2 ICF 

Den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (eng. 

Classification of Functioning, Disability and Health, hädanefter ICF) är en klassifikation vars 

övergripande mål är att ge en struktur och ett standardiserat språk vid klassificering av hälsa och 

hälsorelaterade områden. ICF tillhandhåller en beskrivning av situationer med avseende på mänskliga 

funktionstillstånd och de begränsningar som råder i dessa tillstånd. Man använder ICF dels som en 

vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd, deras konsekvenser för 

individen och de bestämningsfaktorer som finns för att ställa en diagnos (Socialstyrelsen, 2003).  

ICF har ett brett användningsområde och används idag inom flera olika yrkesområden och 

samhällssektorer. ICF är till sin natur en hälso- och hälsorelaterad klassifikation vilket gör att den även 

appliceras inom närliggande områden såsom försäkringsbolag, arbetsliv, utbildning, ekonomi, 

socialpolitik och vid lagstiftning. Det gemensamma språket som ICF tillhandahåller kan förbättra 

kommunikationen mellan de olika sektorerna och även mellan olika länder. Det råder idag en 

missuppfattning om att ICF endast berör personer med funktionsnedsättningar, men den kan tillämpas 

på alla människor. Hälsotillstånd och hälsorelaterade tillstånd hos alla människor som hänger samman 

med olika hälsobetingelser kan beskrivas med hjälp av ICF. Med andra ord har ICF en allmängiltig 

tillämpning (Hjälpmedelsinstitutet, 2004). 

2.3 ATC som stöd för kognitiva funktioner 

Gillespie et. al (2012) har utfört en granskning av en mängd studier som utförts på olika teknologiska 

former av kognitivt stöd, till exempel smartphones, surfplattor, handdatorer och alarmenhet. Den här 

granskningen använder ICF som ett tolkningsverktyg och ramverk för att kategorisera de olika 

funktioner som finns i enheterna. Det finns två sätt att använda denna granskning. Dels kan man 

använda granskningen för att identifiera och tillskriva lämpliga hjälpmedel för att stödja användarens 

kognition (eng. Assistive Technology for Cognition, hädanefter ATC) till personer där den kognitiva 

nedsättningen sedan tidigare är känd. Man kan även klassificera ATC utefter vilka kognitiva 

funktioner det är som stöds av enheten. Med dessa två förhållningssätt kan granskningen agera åt båda 

hållen. 

 

När man kategoriserar ATC utifrån deras funktioner så kan man se en koppling mellan denna 

kategorisering och den kategorisering som görs i ICF för mänskliga kognitiva funktioner. Den nya 

kategoriseringen gör att man kan utgå ifrån från specifika ATC till att studera de generella kognitiva 

funktioner som stöds av enheten, och därmed få en överblick över vad enheten kan bidra med till den 

mänskliga kognitionen. Gillespie et. al (2012) föreslår som vidare forskning att man ska studera ATC 

framställd i de funktioner som stödjer mänskliga kognitiva egenskaper, istället för att studera ett 

enskilt hjälpmedel eller teknologisk plattform, och detta hjälpmedels generella påverkan på vår 

kognition. Nedan följer den kategorisering av kognitiva funktioner som Gillespie et. al (2012) föreslår. 
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2.3.1 Uppmärksamhetsfunktioner 

ICF definierar uppmärksamhet som särskilda psykiska funktioner för att fokusera på ett yttre stimulus 

eller en inre erfarenhet under en bestämd tidsperiod. Dessa psykiska funktioner innefattar att behålla 

uppmärksamhet, skifta uppmärksamhet, fördela uppmärksamhet, dela gemensam uppmärksamhet, 

koncentration och distraherabarhet (Socialstyrelsen, 2003). 

I kategoriseringen av ATC av Gillespie et. al (2012) så finns det ATC med larm i form av ljud, 

vibration och text- och talmeddelanden som agerar för att uppmärksamma användaren på något. Det 

kan vara användarens interna eller externa mål. Utrustningen kan användas för att skifta användarens 

uppmärksamhet till användarens interna mål genom textmeddelanden med texten ”stop” som får 

användaren att avbryta sin aktuella handling och istället reflektera över sina interna mål och vad det är 

för uppgifter som användaren egentligen behöver utföra. Det kan även vara i form av taktila 

meddelanden med vibrationer som leder användarens uppmärksamhet tillbaka till uppgiften.  

Bevisen för att påvisa den positiva effekten av utrustning som styr uppmärksamheten är goda. Detta 

gäller särskilt utrustning som skiftar användarens uppmärksamhet med hjälp av tomma meddelanden 

eller bara ljud. Dessa förbättrar användarens prestation under genomförandet av en specifik uppgift. 

Däremot är bevisen inte lika starka för meddelanden som påkallar uppmärksamhet till användarens 

interna mål och har som mål att få användaren att reflektera över dessa (Arvidsson et. al, 2013). 

2.3.2 Emotionella funktioner 

ICF definierar emotionella funktioner som en specifik psykisk funktion relaterad till känslo- och 

affektkomponenten i våra tankeprocesser. Dessa funktioner innefattar funktioner som att avgöra en 

emotions lämplighet, reglering och omfattning av emotioner. Det inkluderar även upplevelsen av 

känslor som lycka, kärlek, rädsla, ilska, hat, ångest, glädje, sorg, och spänning. Även psykiska 

funktioner för stabilisering av emotioner och utslätning av affekter räknas in i de emotionella 

funktionerna (Socialstyrelsen, 2003).  

För att stödja regleringen av känslor så används i regel två typer av ATC: personliga stereos eller 

utrustning med biofeedback. Med en personlig stereo kan användaren få tillgång till egenvalda ljud 

och bilder som spelas upp vid en situation som framkallar oro. Ljuden och bilderna ger användaren en 

möjlighet att avskärma sig från verkligheten och på så sätt undvika orosmomenten. Möjligheten att 

kunna applicera denna funktion i dagens smartphones och surfplattor har inneburit en stor fördel för 

personer med emotionella svårigheter. Dessa teknologiska enheter innehåller flera funktioner som kan 

agera som avlastning för användaren, så som spel, visa film och spela upp ljudböcker (Hallberg, 

2009). 

Biofeedback har främst används av personer som lider av orosrelaterade syndrom och symtom 

framkallade av svår stress. Biofeedback är ett samlingsnamn för metoder som mäter och återför 

information om olika kroppsliga funktioner hos en person, vanligtvis via elektroniska sensorer som är 

fästa på kroppen. Det är möjligt att bli medveten om dessa kroppsfunktioner och förändra funktioner 

som normalt sett inte är viljestyrda. Som till exempel att slappna av i överansträngda muskler för att 

reducera smärta. Med hjälp av biofeedback så kan inlärningen av denna färdighet underlättas, och man 

kan få en förbättrad kontroll över sin kropp och ett bättre psykologiskt tillstånd (Gillespie et al, 2012). 

Biofeedback behöver inte nödvändigtvis vara i teknologisk form med elektroniska sensorer, utan kan 

även vara i form av ett bolltäcke eller bolldyna. Bolltäcket hjälper användaren att förbättra 

avskärmningen mellan sin egen kropp och omgivningen, och genom att sitta på bolldynan förbättras 

användarens koncentration under en uppgift (Sjöstedt, Antonsen, Rydén, 2008). Det finns god evidens 

för att teknologisk biofeedback kan reducera biverkningarna av stress, depressiva symtom och oro, 

men det är tveksamt om metoden används i någon större utsträckning i dagens Sverige. Boll- eller 

tyngdtäcken och sinnesstimulerande västar används däremot i stor utsträckning (Arvidsson et al, 

2013). 
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2.3.3 Funktioner för högre kognitiva funktioner 

Inom ICF definierar man högre kognitiva funktioner som de funktioner som är lokaliserade och 

relaterade till frontalloben i vår hjärna. Dessa funktioner är inblandade i förmågan att förstå bland 

annat abstrakt tänkande, organisering och planering, tidsplanering, insikt och omdöme, kognitiv 

flexibilitet och problemlösning (Socialstyrelsen, 2003). 

Utrustning som ska stödja användarens högre kognitiva funktioner kan antingen hjälpa till med 

tidsbegreppet, planering eller vägledning. ATC som hjälper användaren med tidsbegreppet är 

vanligtvis i form av en enhet, exempelvis smartphone eller handdator, som ger användaren 

påminnelser om vardagliga uppgifter, så som till exempel personlig hälsa. Enheterna är verksamma på 

så vis att de hjälper användaren att avgöra när ett visst beteende ska sluta och ett annat ta vid, samt 

även för att påminna om specifika händelser som ska ske vid en specifik tid (Gillespie et. al, 2012). 

För individer som behöver stöd med tidsuppfattningen så kan det vara en god idé att använda sig utav 

en digital klocka som både visar tiden och har en röstfunktion som kan tala om tiden för användaren 

(Sjöstedt et al, 2008). 

Exempel på ATC som stödjer användaren vid organisering och planering är enheter som ger 

användaren kontinuerlig vägledning genom utförandet av specifika handlingar. Handlingarna är ofta 

vardagliga och återkommande, som att handla, utföra hushållssysslor eller arbeta. Det kan vara ett 

system för dementa personer som vägleder dem genom en handlingssekvens, till exempel att tvätta 

händerna. Andra användargrupper för utrustning som stödjer högre kognitiva funktioner är personer 

med utvecklingsstörning, traumatisk hjärnskada eller personer som drabbats av stroke (Gillespie et. al, 

2012). Ett mer vardagligt stöd vid planering kan vara att använda kalenderfunktionen i smartphones, 

som i sin tur även kan kombineras med en alarmfunktion som påminner användaren om inplanerade 

aktiviteter (Hallberg, 2009). 

2.3.4 Minnesfunktioner 

Registrera, spara och återhämta information är specifika mentala funktioner med koppling till vårt 

minne (Socialstyrelsen, 2003). Konsekvenserna av en nedsatt minnesfunktion blir omfattande och kan 

utgöra ett svårt funktionshinder i dagens samhälle. Vår tillvaro och vår livsstil har förändrats de 

senaste femtio åren och ställer allt större krav på våra förmågor att minnas och planera; de flesta 

individer har jämförelsevis en större mängd sociala kontakter än förr, fördelningen av arbetstid och 

ledig tid ser annorlunda ut och vi utför allt fler uppgifter. För att avlasta vårt minne används idag både 

minnesfunktioner i ATC och externa minnesstöd. Externa minnesstöd ingår i ”produkter och teknik” i 

komponenten omgivningsfaktorer i ICF. Uppdelningen av externa minnesstöd grundas på vilket 

sammanhang som man använder produkten eller tekniken. Ett vanligt minnesstöd som brukas av 

nästintill alla personer är kalendrar, kom-ihåg lappar och påminnelsefunktionen i smartphones och 

handdatorer. För personer med kognitiva nedsättningar och minnessvårigheter kan ett externt 

minnesstöd ge bättre förutsättningar för ett aktivt liv med en mer social tillvaro och ökad delaktighet 

(Ehrenfors, 2004). 

Den funktion som används i teknologiska enheter för att stödja användarens minne är framförallt 

genom att spara och presentera information. Den vanligaste metoden att använda spara och presentera 

information är att skriva ner det man vill minnas, fotografera eller spela in röstmeddelande (Arvidsson 

et al, 2013). Alla dessa funktioner finns tillgängliga i smartphones och surfplattor. Det finns flera 

fördelar att använda kommersiellt tillgängliga produkter som smartphones och surfplattor för att stödja 

minnesfunktionerna (Boman, 2011). Dessa produkter kan som tidigare nämnt stödja andra psykiska 

funktioner som de högre funktionerna vid planering och tidshantering, men kan även ge stöd för 

minnet genom att påminna användaren om de olika uppgifterna och aktiviteterna som är planerade att 

utföras.  

För en individ med nedsatt minnesförmåga så finns det enligt Gillespie et. al (2012) två sorter av ATC 

som stödjer minnesfunktioner: kameror och multimediala minnesverktyg. Kameran kan antingen 
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placeras runt användarens hals där den automatiskt tar regelbundna bilder under dagen. Kameran 

stödjer i detta fall långtidsminnet när användaren sedan kan välja att återkomma till bilderna i slutet av 

dagen för att erinra sig om vad som har hänt under dagen. Eller så kan kameran användas på initiativ 

från användaren genom att användaren själv tar bilder under dagen, här stöds istället det episodiska 

minnet. Kameran hjälper användaren att minnas händelser som inträffat under dagen, personer som 

användaren har träffat eller andra händelser eller objekt som användaren vill minnas ifrån dagen. 

2.3.5 Sammanfattning av kognitiva funktioner  

Dessa ovanstående mänskliga kognitiva funktioner har alla en motsvarande funktion i de flesta 

teknologiska enheter.  Användarens uppmärksamhet kan styras med hjälp av taktila meddelanden eller 

med ljud- och textmeddelanden. Emotioner har kontrolleras genom att avskärma användaren från 

omgivningen. Användarens högre kognitiva funktioner kan stödjas genom att erbjuda 

planeringsmöjligheter och vägledning, och användarens minne kan såväl stödjas och utökas med hjälp 

av att spara information på den teknologiska enheten.  

Enligt Gillespie et. al (2012) kategorisering har följande fem kognitiva funktioner valts ut för studien: 

1. Larma (eng. altering): En uppmärksamhetsfunktion som påkallar användarens 

uppmärksamhet till något som är närvarande i den externa eller interna omgivningen.  

2. Påminna (eng. reminding): En uppmärksamhetsfunktion och minnesfunktion som stödjer 

såväl de mänskliga minnesfunktionerna och högre kognitiva funktioner involverade i till 

exempel planering.  

3. Vägleda (eng. prompting): En funktion som stödjer mänskliga högre kognitiva förmågor. 

Vägleder användaren steg-för-steg under en uppgift.  

4. Spara och presentera (eng. storing and displaying): En minnesfunktion som sparar och 

presenterar minnen för användaren. 

5.  Distrahera (eng. distracting): En uppmärksamhetsfunktion med syfte att avstyra användarens 

uppmärksamhet från uppgifter och omgivningar som framkallar oro, stress eller ångest. 

2.4 Teknikintegrering i skolan 

Allt fler studier visar att en hög tillgänglighet av teknik i skolan, och en aktiv teknikanvändning under 

skolgången påverkar elevernas skolresultat positivt (Bååth & Engberg, 2011). I samband med 

teknikens framgång har det blivit en självklarhet, om inte en nödvändighet för många svenska elever 

att ha kunskapen och möjligheten att använda olika former av teknik, så som dator, smartphone och 

surfplattor. Teknikanvändningen kan bidra med att öka elevernas motivation, öka deras självständighet 

och delaktighet i olika moment. Och för elever med ett behov av särskilt stöd på grund av till exempel 

kognitiv nedsättning, så kan det vara helt avgörande för att eleven ska klara kunskapskraven och ha 

möjligheten att delta i alla inlärningsmoment i skolan (Bååth & Engberg, 2011).  

2.5 Barriärer för teknikintegrering i skolan 

Ertmer, Ottenbreit-Leftwich, Sadik, Sendurur & Sendurur (2012) skiljer mellan två typer av barriärer 

som står i vägen för användningen av teknik i klassrummet. Första ordningens barriärer är definierade 

som de externa barriärerna för läraren, så som tillgång till mjukvara och hårdvara, fortlöpande träning 

och stöd. Andra ordningens barriärer är de som är interna och mentala för läraren, så som lärarens 

självkänsla, uppfattning av lärandet och hur de ser på att integrera teknologi i sina pedagogiska 

moment. Även om påverkan från första ordningen barriärer minskas i och med att tillgängligheten av 

teknik blir allt större i dagens samhälle, så återstår fortfarande andra ordningens barriärer. Andra 

ordningens barriärer kräver ett mer omfattande arbete för att hanteras. 

Hew & Brush (2007) utförde en detaljerad analys på de studier av barriärer för teknikintegrering i 

skolan som utförts under de senaste tio åren. Baserat på 48 empiriska studier klargjordes de tre 

barriärerna 1) lärarnas kunskap och färdighet, 2) resurser och 3) lärarnas attityder och inre 
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föreställningar, som de tre största barriärerna för teknikintegreringen. Dessa tre barriärer står i vägen 

för att en teknikintegrering i skolan ska ha möjligheten att lyckas, och de står även i stark relation till 

varandra. 

2.5.1 Lärarnas attityder och inre föreställningar 

Lärarnas attityder och trosföreställningar kan vara en stor barriär för teknikintegrering i skolan. En 

persons attityd kan definieras som en specifik känsla som indikerar huruvida en person gillar eller 

ogillar ett stimulusobjekt (Hewstone, Stroebe, Jonas, 2012). Inom teknikintegrering innebär detta 

huruvida en lärare ställer sig positiv eller negativ gentemot användningen av teknologi i pedagogiska 

syften. Ertmer et al (2012) kartlagde i sin studie att den barriär som hade störst inverkan på 

teknikintegreringen var lärarnas attityder gentemot tekniken samt deras inre föreställningar av 

teknikens påverkan på elevernas inlärning. Men lärarna skattade inte själva deras attityder och 

föreställningar som barriärer eller som hinder för teknikintegreringen, utan istället som en drivkraft att 

lägga ner extra tid för att skapa ett bra lärande för sina elever.  

Resultatet från Ertmer et al (2012) visade att det bästa sättet att få lärare att känna sig bekväma med att 

använda teknik i undervisningsmiljön var inte genom att eliminera första ordningens barriärer genom 

att öka tillgängligheten av hårdvara och mjukvara, utan genom att öka lärarnas kunskap och 

färdigheter inom teknologin. Detta skulle i sin tur kunna förändra lärarnas attityder och föreställningar 

av teknikintegrering i skolan. 

Ertmer et al (2012) visade även att lärarna var mer benägna att integrera teknik som hade en koppling 

till deras inre pedagogiska föreställningar (eng. pedagogical belief). Inre föreställningar definieras 

utifrån premisser eller antaganden gentemot ett stimulusobjekt som uppfattas som helt korrekta för den 

enskilda personen (Hew & Bush, 2007). Lärare som ansåg att teknik användes bäst i pedagogiska 

ändamål där elever skulle samarbeta, beskrev i större utsträckning genomförda kursmoment där 

eleverna hade samarbetat med en samarbetspartner på distans. Lärare som däremot ansåg att teknik 

erbjöd eleverna möjligheten att fritt välja mellan olika arbetssätt beskrev i störst utsträckning 

genomförda kursmoment där eleverna använde flera olika sorter av tekniska verktyg under sin 

inlärning. 

Studier av lärarnas pedagogiska föreställningar har inkluderat flera olika delar av lärarnas inre 

föreställningar, till exempel lärarnas förväntan på elevernas lärande, lärarnas förväntan på den egna 

pedagogiska förmågan eller föreställningar angående olika inlärningsstrategier. Kim, Kyu Kim, Lee, 

Spector och DeMeester (2012) undersökte lärarnas fundamentala föreställningar (eng. fundamental 

beliefs) om vad som är viktigt under elevernas lärande, för att utifrån detta förstå varför teknologin 

integreras annorlunda bland lärare. De studerade lärarnas epistemologiska uppfattningar om vad som 

räknas som kunskap och vad som är lärande, samt deras uppfattning om vad räknas som effektiva 

pedagogiska metoder i undervisningen. Resultatet visade att lärarnas epistemologiska uppfattningar av 

kunskap och lärande, samt föreställningar om effektiva metoder var relaterade till hur lärarna valde att 

integrera tekniken i sin undervisning. Resultatet implicerar att åtgärder för att förändra lärarnas inre 

föreställningar av vad som anses vara effektiva inlärningsmetoder, skulle kunna leda till en positiv 

effekt på teknikintegreringen och även influera lärarnas epistemologiska föreställningar av kunskap 

och lärande (Kim, et al, 2012). 

2.5.2 Resurser 

En av de största externa barriärerna till en lyckad teknikintegrering i skolan är bristen på resurser. Det 

är dock inte resurser i den form av hårdvara eller mjukvara, som i dagens svenska samhälle är 

tillräcklig. Utan det är resurser i form av återkommande träning och stöd för lärarna för användningen 

av teknik. Denna träning och stöd är avgörande för att lärare och andra pedagoger ska få den 

teknologiska kompetens som krävs för att använda tekniken på bästa möjliga sätt i sin undervisning. 

De ska ha färdigheten att avgöra vilken form av teknik som ska användas, under vilka förhållanden 

och varför tekniken överhuvudtaget borde användas i lärandemoment. Pedagogerna måste även ha 
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färdigheten att omvandla sin kunskap till praktisk handling för att integrera tekniken i sin undervisning 

(Bååth & Engberg 2011). Borgestig, Falkmer och Hemmingsson (2013) visade att svenska lärare 

upplevde sig ha bristande information om dagens teknik som användes i skolmiljön. Eleverna som de 

undervisar har idag ett naturligt förhållningssätt till tekniken, och använder den därefter på ett mer 

naturligt sätt i jämförelse med lärarna, något som för lärarna kan upplevas som hotfullt eller 

förvirrande. De upplevde att de behövde mer stöd för att integrera tekniken i pedagogiska moment, 

samtidigt som de uppskattade användningen av olika former av teknologi som ett viktigt verktyg för 

elevernas lärande.  

De tre barriärerna står i stark relation till varandra. Institutionen, det vill säga skolan, står i direkt 

koppling till resurserna, som i sin tur är av största vikt för lärarnas kunskap och färdigheter. Lärarnas 

attityd gentemot teknologin är i en direkt relation till deras kunskap och teknologiska färdigheter. Det 

som institutionen kan göra för att förändra lärarnas attityder och föreställningar gentemot 

teknikintegrering är att ha en plan över vilka mål skolan vill uppnå med teknikintegreringen, tillgodose 

nödvändiga resurser för lärarna, ha fortlöpande undervisning för lärarna och slutligen bistå med 

återkommande uppmuntran till lärarna för att använda tekniken i sina pedagogiska moment (Hew & 

Bush, 2007). 

Utifrån dessa slutsatser som finns i det teoretiska ramverket så är det motiverat att undersöka lärarnas 

erfarenheter, uppfattningar och förväntningar på de fem kognitiva funktionerna. Det finns dels en 

lucka i forskningen där teknologin behöver framställas i de kognitiva funktioner som stöds. Istället 

berör mycket av dagens forskning användningen av en smartphone och alla dess funktioner i sin 

helhet. Det finns även en lucka i forskningen angående de barriärer för teknikintegrering som finns i 

den svenska skolan. Teorierna om dessa barriärer förutspår att om lärarna har en tidigare erfarenhet av 

tekniken, i detta fall de specifika funktionerna, så kommer de att ställa sig mer positivt till 

användandet av dessa i studiemiljön. Deras teknologiska kunskap kommer även avgöra hur väl de kan 

föreställa sig ett användningsområde för funktionerna i skolmiljön. Funktionerna måste däremot 

överensstämma med lärarnas pedagogiska föreställningar om vad som är lärande och kunskap.  

Hypoteserna för studien är att lärarna anser en funktion som kan spara och presentera information är 

den mest förmånliga funktionen för elevernas lärande. Det är dels funktion som stödjer minnet och bör 

vara en viktig aspekt i lärarnas inre föreställningar om vad som är lärande. Det är även en funktion 

som lärarna bör komma i kontakt med i vardagslivet genom till exempel kameror och bilder. En annan 

hypotes är att de anser den vägledande funktionen som mest förmånlig för relationen mellan lärare och 

elev. Detta skulle bero på att funktionen kan avlasta arbetet för både lärare och elever. Slutligen en 

hypotes om att lärarnas erfarenhet av funktioner påverkar deras uppskattning positivt, så om de 

tidigare har undervisat en elev som använder funktionen så uppskattar de funktionen som mer 

förmånlig. 
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras en beskrivning av studiens metod, deltagarurval, genomförandet av studiens 

datainsamling samt beskrivning av de bortfall som skett under studien. Det ges en beskrivning av 

enkätens utformning och de etiska överväganden som genomförts under studien. Slutligen följer en 

beskrivning av de två analysmetoder som använts för att analysera det insamlade materialet i enkäten. 

3.1 Utformning av internetenkät 

Studien genomfördes med en internetenkät (se bilaga 1). Enkäten utformades och distribuerades med 

hjälp av den internetbaserade enkättjänsten webbenkater.com. Enkäten innehöll totalt 24 frågor; 4 

identiskt utformade frågor för varje enskild funktion, och avslutningsvis 4 frågor för information om 

respondenternas bakgrund. Enkäten innehöll såväl slutna frågor med förbestämda svarsalternativ, 

öppna frågor och skattningsskalor. Frågorna angående funktionerna var obligatoriska och krävde att 

deltagaren besvarade frågan för att gå vidare till nästa fråga. De avslutande frågorna om deltagarnas 

bakgrund var däremot frivilliga. 

3.1.1 Mätning av attityder  

Enkäten innehöll frågor vars syfte var att göra en explicit mätning av deltagarens attityd gentemot var 

och en av de kognitiva funktionerna. En explicit mätning av deltagarens attityd innebär att man ställer 

direkta frågor angående deras åsikter gentemot det objekt som undersöks. Explicit mätning av attityder 

har visats ge högre reliabilitet i jämförelse med implicita mätningar där deltagaren är omedveten om 

mätningen, särskilt när man inkluderar frågor med semantiska skalor så som ”bra-dåligt, positiv-

negativ fördelaktig-ofördelaktig”. Även validiteten för de explicita mätningarna har visat sig vara 

högre än implicita mätningar (Hewstone et al, 2012). För varje enskild kognitiv funktion ställdes en 

fråga med syfte att explicit mäta attityden gentemot funktionen. 

Frågorna som var utformade för att göra en explicit mätning av deltagarnas attityder var strukturerade 

enligt likertskalan. En likertskala utformas hjälp av svarsalternativ som sträcker sig från den ena 

ytterligheten till den andra, i detta fall ytterligheterna ”inte alls användbart” till ”mycket användbart”.  

3.1.2 Kvalitativa frågor 

För varje enskild kognitiv funktion ställdes frågan ”Hur tror du att en funktion /…/ skulle användas på 

bästa sätt i klassrummet?”. Här fick deltagaren fritt besvara frågan med obegränsat antal ord. Målet 

med att inkludera dessa kvalitativa inslag i enkäten var att få en djupare förståelse av lärarnas 

uppfattning av de kognitiva funktionerna. Med de kvalitativa frågor antas sannolikheten öka att 

komma åt det unika och eventuellt skilda synsätt som en enskilda lärare har.  

3.2 Deltagare 

Definiering av deltagare genomfördes med ett strategiskt urval. Deltagarkriterierna var att de skulle 

vara undervisande lärare eller specialpedagoger på grundskole- eller gymnasienivå. 

Kontaktuppgifter till lärarna erhölls via kommunernas hemsidor för Borlänge -, Linköping- och 

Mjölby kommun. På dessa hemsidor har varje enskild skola en egen sida med kontaktinformation till 

varje lärare. Internetenkäten skickades till totalt 416 lärare, varav 60 stycken från Borlänge, 67 från 

Mjölby och 289 från Linköping. 

Utav de sammanlagt 416 e-postadresser var 60 stycken ogiltiga adresser. Bakomliggande orsak till 

detta kan vara att läraren slutat undervisa på skolan eller att adressen var felstavad. Det var även ett 

stort internt bortfall i enkäten. Antalet respondenter som besvarade den första frågan i enkäten var 113 

stycken, medan det antal respondenter som slutförde hela enkäten endast var 39 stycken, vilket ger ett 
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internt bortfall på 65 %. Utav de 356 respondenter som enkäten nådde fram till besvarade endast 39 

stycken hela enkäten. Det ger en svarsfrekvens på 11 %.  

3.3 Datainsamling 

Enkäten utformades och distribuerades med hjälp av enkättjänsten webbenkater.com. Respondenterna 

kontaktades genom deras e-postadress som hade erhållits genom skolornas hemsidor. De sändes ett 

informationsbrev som innehöll en kort bakgrund till studien och ett erbjudande om att delta i studien. I 

meddelandet fanns en bifogad direktlänk till internetenkäten. Genom att följa länken kom deltagaren 

till enkäten där deltagaren blev informerad om att deras deltagande var helt frivilligt och att deras 

anonymitet försäkrades genom hela genomförandet av studien.  

Det första informationsbrevet skickades till samtliga i urvalsgruppen i början av april månad 2014. 

Efter cirka en vecka skickades ett påminnelsemail till samtliga, eftersom respondenterna är helt 

anonyma så fanns ingen möjlighet att kontrollera vilka ur urvalsgruppen som redan besvarat enkäten. 

Enkäten var aktiv fram till den sista veckan i april, eftersom det fortfarande fanns respondenter som 

besvarade enkäten. Efter detta stängdes enkäten och inga fler respondenter hade möjligheten att delta.  

3.4 Etiska överväganden 

Under studien beaktades de fyra individskyddskraven; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I informationsbrevet som skickades ut till respondenterna 

presenterades studiens syfte. Respondenterna blev informerade om att vid besvarande av enkäten så 

bidrar de i studiens datainsamling, och att denna insamlade data sedan kommer att nyttjas i 

forskningsändamål. Informationsbrevet innehöll även kontaktuppgifter till studiens ansvariga person, 

om respondenterna hade ytterligare frågor. 

 På startsidan av enkäten informerades respondenterna om att deras deltagande var helt frivilligt och 

att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst under enkäten. De blev informerande om att all 

insamlad data var anonym och inte kunde spåras tillbaka till en enskild respondent. Genom att 

respondenten slutförde enkäten så lämnade de samtyckte till att insamlad data användes i studien. 

3.5 Kvantitativ analys 

I enkättjänsten webbenkater.com fanns möjligheten att exportera det insamlade datamaterialet som en 

CSV-fil, ett filformat kompatibelt med analysprogrammet IBM SPSS Statistics. Det fanns även 

möjligheten att exportera datamaterialet som Microsoft ExcelTM- fil. Båda dessa två mjukvaror 

användes för att analysera det insamlade materialet på de slutna frågorna. 

 

Det insamlade materialet från de slutna frågorna har ett homogent format, men är däremot inte normalt 

distribuerade. De olika testgrupperna för undervisningsform och undervisningsnivå skiljer sig stort i 

deltagarantal. Testgrupperna är: 

 

Undervisningsform Undervisningsnivå 

Grundskola Lågstadiet 

Grundsärskola Mellanstadiet 

Gymnasieskola Högstadiet 

Gymnasiesärskola Gymnasium 

Figur 1: Testgrupper i datamaterialet. 
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För att undersöka testgruppernas medelvärden utfördes det icke-parametriska testet Wilcoxon signed-

rank test. Detta test jämför två förhållanden där samma deltagare deltar i båda förhållanden, och 

dataformatet bryter mot någon av förutsättningarna för det traditionella beroende t-testet (Field, 2009). 

Den icke-parametriska versionen av ANOVA, även kallad Kruskal-Wallis test, utfördes för att 

kontrollera om det fanns några signifikant skillnader i medelvärdena av lärarnas uppskattningar av de 

fem funktionernas påverkan på de tre faktorerna ”relationen mellan elev och elev”, ”relationen mellan 

lärare och elever” och ”elevernas lärande (Field, 2009). För att undersöka om lärarnas ovanstående 

uppskattningar skiljer sig beroende på vilken undervisningsform respektive undervisningsnivå som de 

undervisar i, så utfördes Kruskal-Wallis test med kontroll för dessa två testgrupper. Samma test 

utfördes även med kontroll för lärarnas tidigare erfarenhet av funktionen. Det innebär att testet 

utfördes med nedanstående beroende och oberoende variabler:  

 

Beroende variabler Oberoende variabler 
Relationen mellan lärare och elev Undervisningsform 

Relationen mellan elev och elev Undervisningsnivå 

Elevernas lärande Tidigare erfarenhet 

Figur 2: Beroende och oberoende variabler i variansanalysen. 

När man genomför en variansanalys av flera medelvärden, utan att utgå ifrån en given hypotes, så 

måste man sedan genomföra ett post-hoc test av de eventuella signifikanta resultatet. Ett signifikant 

resultat på variansanalysen visar endast att medelvärdena skiljer sig, men inte på vilket sätt som de 

skiljer sig. Ett post-hoc test kan visa var dessa skillnader finns, och om de är signifikanta. Det finns 

flera olika post-hoc test som lämpar sig olika bra utifrån det insamlade datamaterialet och i denna 

Mann-Whitney test (Field, 2009) användes för att visa var eventuella skillnader fanns i det insamlade 

materialet. Under detta test så användes Bonferroni-korrektion. Det används för att försäkra att risken 

för typ-1 fel minimeras. Istället för att använda p<.05 som lägsta signifikansnivå så divideras denna 

med det antal test som utförts. I denna studie utfördes 6 stycken test, vilket ger en signifikansnivå på 

p<0,0083. 

3.6 Tematisk analys 

Enkäten innehåller frågor av kvalitativ struktur, och där svaren på dessa frågor kommer bearbetas 

genom en kvalitativ innehållsanalys. Enligt Johansson (2011) så klassificeras en vetenskaplig metod 

som kvalitativ om syftet med metoden är att klassificera de observerade fenomenen utifrån kategorier 

vars beskrivningar innehåller en explicit eller implicit mental komponent. Det insamlade materialet 

från de öppna frågorna genomgick därmed en tematisk innehållsanalys. Den tematiska 

innehållsanalysen hade som syfte att identifiera eventuella gemensamma teman i respondenternas svar, 

samt att komplettera och bredda perspektivet som tagits fram genom den kvantitativa analysen av de 

slutna frågorna i enkäten. Tillvägagångsättet att utföra innehållsanalysen följde en anpassning av de 

riktlinjer etablerade i Creswell (2013) : 

1. Sammanställning av data och första kommentarer 

Det första steget i analysen är att bearbeta och sammanställa det insamlade materialet och läsa igenom 

det flertal gånger. I sammanställningens marginaler markeras de tankar som först uppkommer under 

läsningen och vilka uttalanden som kan anses vara intressanta. Ett första försök till att koda materialet 

görs genom att summera eller göra en kort tolkning av respondenternas svar.  

2. Inledande identifiering av kategorier 

Fortsatt arbete med att koda materialet, nu även med identifiering av gemensamma faktorer i de 

kategorier som framkommit utöver sammanställningen i det tidigare steget. Dessa kategorier blir 

summerade i några få ord som formar en fras eller ett namn för temat.  
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3. Sökning efter kopplingar mellan kategorier  

Några av de identifierade kategorierna från föregående steg summeras om de berör samma ämne. 

Sedan undersöks det om det finns några relationer mellan de framtagna kategorierna och hur dessa ser 

ut. Det är viktigt att under hela arbetets gång kontrollera att de framtagna temana har en koppling till 

det insamlade materialet. 

4. Tolkning och analys av kategorier  

I detta slutliga steg utförs en beskrivning av vad som är det utmärkande i dessa kategorier  

4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten av de två analyser som gjorts. Kvantitativa resultat presenteras i 

form av tabeller och diagram. Kvalitativa data från den tematiska innehållsanalysen presenteras i form 

av de tematiska kategorier som vuxit fram under analysens gång. Även empiri från enkäten i form av 

citat presenteras för att styrka de tematiska kategorierna. 

4.1 Kvantitativa resultat  

En majoritet av de totalt 39 respondenter som slutförde enkäteten var undervisande lärare inom 

grundskolan. Av dessa var 10 inom högstadiet, 5 inom mellanstadiet och 4 inom lågstadiet. Den 

största gruppen av respondenterna var gymnasielärare. Frågorna innehåll även det öppna 

svarsalternativet ”annat” där respondenten fick ange sin undervisningsform och nivå på egen hand, här 

angav respondenterna ”träningsklass” samt att man arbetade med kombinerad undervisning på både 

mellanstadiet och högstadiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Procentfördelning av lärarnas undervisningsform respektive undervisningsnivå. 

4.1.1 Elevernas lärande  

Lärarna uppskattade funktionen att spara och presentera information som den som skulle vara mest 

förmånligt för elevernas lärande (M=4,97, SD= 1,90, Mdn=5). Påminnelsefunktionen uppskattades 

som ungefär lika förmånlig för elevernas lärande (M=4,45, SD=2,11,Mdn=5). Wilcoxon signed rank 

test mellan dessa två funktioners uppskattade påverkan på elevernas lärande visade inte på något 

signifikant skillnad, T=62,5, z=-1,9, p>.05, r = -0,30. De uppskattas därmed ungefär lika förmånliga 

för elevernas lärande. 

Den som var minst förmånlig för elevernas lärande var alarmfunktionen (M=3,63, SD=2,0, Mdn=4). 

Den distraherande funktionen var den funktion som uppskattades som näst minst förmånligt för 

elevernas lärande (M=3,76, SD=2,05, Mdn=4,5). Denna skillnad påvisades som icke-signifikant med 

hjälp av Wilcoxon signed rank test, T=82,5, z=-.51, p>.05 r=-.08. 
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Figur 4: Lärarnas uppskattningar av hur förmånliga de fem funktionerna är för elevernas lärande. 

 

4.1.2 Relationen mellan lärare och elev 

Påminnelsefunktionen var den funktion som lärarna uppskattade som mest förmånlig för relationen 

mellan lärare och elev (M=4,18, SD=2,04). Den vägledande funktionen uppskattades vara näst minst 

förmånlig (M= 4,13, SD= 2,16). Enligt Wilcoxon signed rank test mellan påminnelsefunktionens 

uppskattade effekt på relationen mellan lärare och elev (Mdn=5), och den vägledande funktionens 

uppskattade effekt på samma faktor (Mdn=5) bevisades denna skillnad vara icke-signifikant T= 102, 

z=-.01, p>.05, r=-.1. Med andra ord uppskattades påminnelsefunktionens och den vägledande 

funktionens som lika förmånliga för lärarnas relation till eleverna. 

 

 

Figur 5: Lärarnas uppskattningar av hur förmånliga de fem funktionerna är för relationen mellan lärare och 

elev. 

4.1.3 Relationen mellan elev och elev 

  

Påminnelsefunktionen uppskattning för relationen mellan elev och elev (M=3,66, SD=2,02) erhöll ett 

av de högsta värdena. Den vägledande funktionen uppskattades nästan lika förmånlig 

(M=3,63,SD=2,17). Wilcoxon signed rank test bevisade att denna skillnad är icke-signifikant, T= 94, 

z=-.041, p>.05, r=-0,006. De två funktionerna är alltså de mest förmånliga för relationen mellan elev 

och elev, och det råder inga signifikanta skillnader mellan de två funktionera. 
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Alarmfunktionen skattades som minst förmånlig för relationerna mellan elev och elev (M=3,00, 

SD=1,83, Mdn=4). ). Den som var näst minst förmånlig var den distraherande funktionen (M=3,45, 

SD=2,02). Wilcoxon signed rank test jämförde dessa två funktioners uppskattade påverkan på 

relationen mellan elev och elev. Skillnaden var icke-signifikant. z=-1,28, T=209,5, p>.05, r =-0,21. 

 

 

Figur 6: Lärarnas uppskattningar av hur förmånliga de fem funktionerna är för relationen mellan elev och elev. 

4.1.4 Rekommendation 

En funktion som kan spara och presentera information var den funktion flest lärare kunde tänka sig att 

rekommendera till sina elever (N=19).  Det var även minst antal lärare som inte kunde tänka sig att 

rekommendera denna funktion (N=8). Dessutom var det denna funktion som fick lägst svarsfrekvens 

på svarsalternativet ”vet inte” (N=12).  

 

Figur 7: Cirkeldiagram av svarsfrekvensen på de olika svarsalternativen för frågan ”Skulle du kunna tänka dig 

att rekommendera en funktion som kan spara och presentera information till någon av dina elever?” 

Lärarna var minst benägna att rekommendera en distraherande funktion till sina elever. 

Svarsfrekvensen för alternativet ”nej” uppnådde (N=13), vilket är den största svarsfrekvensen för detta 

svarsalternativ i jämförelse med alla funktioner. Svarsfrekvensen för alternativet ”ja” var (N=5), vilket 

även var den lägsta svarsfrekvensen för detta svarsalternativ i jämförelse med alla funktioner. 

Svarsalternativet ”vet inte” (N=21), uppmätte en av de största svarsfrekvenserna för detta 

svarsalternativ 
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Figur 8: Cirkeldiagram av svarsfrekvensen på de olika svarsalternativen för frågan ”Skulle du kunna tänka dig 

att rekommendera en distraherande funktion till någon av dina elever?” 

 

4.1.5 Skillnader i undervisningsnivå 

Enligt Kruskal-Wallis test så fanns det signifikanta skillnader i om lärarna uppskattade en vägledande 

funktions som förmånlig för elevernas lärande, beroende på lärarnas undervisningsnivå H(3)=8,37, 

p<.05. Ett Mann-Whitney test, med Bonferroni korrektion på signifikansnivån 0,0083, utfördes för att 

studera mellan vilka undervisningsnivåer som skillnaden låg. Testet visade att det fanns en skillnad 

mellan lågstadiet (Mdn=4) och mellanstadiet (Mdn=3), U=.50, z=-2,17, p>.008, r=-0.77. Denna 

skillnad var dock icke-signifikant, men sannolikheten för att skillnaden existerar var signifikant, 

p<.05.  

4.1.6 Tidigare erfarenhet  

Inga signifikanta samband påvisades mellan lärarnas tidigare erfarenheter av funktionerna och hur de 

uppskattade funktionerna som förmånliga för elevernas lärande eller relationerna i klassrummet. Det 

fanns inga lärare med erfarenhet av den vägledande funktionen och den distraherande funktionen, 

vilket gjorde att inga test kunde utföras för dessa två funktioner.  

Även om inga signifikanta samband påvisades så kan man ändå se åt vilket håll som korrelationerna 

existerar. Lärarnas erfarenhet av alarmfunktionen och deras uppskattning av funktionens påverkan på 

elevernas lärande (-.12) och för relationen mellan lärare och elev (-.12). Dessa två negativa 

korrelationer visar att höga värden på den ena variabeln hänger samman med låga värden på den andra 

variabeln och vice versa. Det betyder att hög erfarenhet ger låg uppskattning av funktionen påverkan 

på elevernas lärande och relationen mellan lärare och elev. Korrelationen för erfarenhet och relationen 

mellan elev och elev (.11). Detta positiva samband visar att höga värden på den ena variabeln hänger 

samman med höga värden på den andra variabeln, eller låga värden på båda variabler.  

Det finns inget samband mellan lärarnas erfarenhet av påminnelsefunktionen och deras uppskattning 

av funktionens påverkan på elevernas lärande (.00). Sambandet mellan lärarnas erfarenhet av denna 

funktion och deras uppskattning av funktionens påverkan på relationen mellan lärare och elev (-.07). 

Det fanns inget samband mellan lärarnas erfarenhet och påminnelsefunktionens påverkan på relationen 

mellan elev och elev (.00). Sambanden mellan lärarnas erfarenheter av en funktion som kan spara och 

presentera information var funktionen påverkan på elevernas lärande (-.14), relationen mellan lärare 

och elev (-.04), relationen mellan elev och elev (.16). 
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4.2 Kvalitativa resultat 

Enkäten innehöll en öppen fråga per funktion för att reda ut hur de tror att den kognitiva funktionen 

skulle användas på bästa sätt i klassrummet. De olika kategorierna som tagits fram under den 

tematiska innehållsanalysen stärks med empiri i form av citat från lärarnas svar i enkäten. 

4.2.1 Alarmfunktion  

I den öppna frågan om hur lärarna tror att en alarmfunktion skulle användas på bästa sätt i 

klassrummet, så tyder deras svar på de antingen använt funktionen i tidigare pedagogiska syften, 

alternativt helt saknar erfarenhet av denna form av teknologi. I de fall där lärarna saknar erfarenhet 

rapporterar de om att de känner sig okunniga inom ämnet, eller till och med ställer sig markant 

negativt gentemot användningen av en alarmfunktion i studiemiljön.  

Behålla koncentration under den aktuella uppgiften och öka motivationen  

Flera lärare besvarade frågan genom att ge lämpliga scenarion där de föreställde sig att 

alarmfunktionen skulle kunna användas och ge en positiv effekt. Många av dessa scenarion innefattade 

en elev som behövde stöd med att behålla koncentrationen under sitt arbete. Det kunde även falla sig 

så att eleven saknade motivation och en egen drivkraft i sitt enskilda skolarbete. Här skulle 

alarmfunktionen enligt lärarna stödja eleven med att återföra fokusering till den aktuella uppgiften, 

samt ge eller påminna om information gällande vilka uppgifter som skall genomföras i ett senare 

skede. Detta skulle kunna underlätta för eleven att bibehålla sin motivation under genomförandet av 

uppgifter som eleven hade svårigheter med, eller saknade intresse för. 

”För de elever som tappar motivation och inte har ett eget driv.” 

Underlätta elevens uppfattning av tidsbegreppet 

Ett flertal lärare nämnde elever med svårigheter av uppfattningen av tid och rum. Alarmfunktionen 

skulle i sådana scenarion kunna hjälpa eleven genom att ge tiden en synlig representation i 

omgivningen. En alarmfunktion skulle kunna bidra med att ge eleven tydliga tidsintervall och 

underlätta för eleven att avgöra när aktiviteter och uppgifter ska påbörjas respektive avslutas. Några 

lärare hade erfarenhet av att elever använder denna funktion på eget initiativ, för att de behöver stöd 

med att hålla tider och fördela tiden mellan uppgifter. 

”Till elever som inte har uppfattning av tid och rum bland annat, att kunna 'se' tiden gå med via en 

timstock. Hjälpa elever att behålla focus. ” 

”För att påkalla arbetsro, eller för att avsluta/starta en lektion, om en elev har svårt att koncentrera 

sig under längre tid kan lektionen delas upp i olika pass med små pauser mellan och detta kam göras 

med ett alarm.” 

Lärarna uttrycker negativ attityd 

En del av respondenterna ställde sig markant negativa mot användningen av en alarmfunktion i den 

pedagogiska miljön. De beskriver att de anser att användningen av alarmfunktionen skulle upplevas 

som störande för andra elever och riskerar att ge en negativ påverkan på de andra elevernas lärande. 

Många ställde sig även tveksamma mot denna funktion då de anser att den skulle upplevas som 

störande i ett klassrum med en klass på uppemot trettio elever. Någon hade uppfattningen av att en 

alarmfunktion skulle lämpa sig bättre vid hemarbete än i klassrummet, eller endast för ett längre, 

enskilt arbete under lektionstid. Andra tror att funktionen riskerar att ta bort elevens eget ansvar över 

sin inlärning genom att eleven skulle förlita sig på alarmfunktionen i allt för stor utsträckning. 

En annan kunde inte tänka sig ett användbart område för en alarmfunktion i pedagogiska ändamål 

överhuvudtaget. 
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”Jag förstår inte hur detta skulle kunna vara till nytta i klassrummet.” 

”Störande! Bryter fokus från den kollektiva processen i klassrummet!” 

Lärarna uttrycker kunskapsbrist 

Den fjärde kategorin innefattar de uttalanden som tyder på att lärarna känner sig okunniga inom 

ämnet. De vill helst inte uttala sig om frågan eftersom de dels inte vet hur funktionen fungerar i 

praktiken, och då i sin tur inte heller kan föreställa sig hur funktionen skulle kunna användas på bästa 

sätt i klassrummet. 

”Jag kan inte komma på något nu i varje fall, men jag är nog dåligt påläst” 

”Jag har för dålig kunskap för att kunna uttala mig” 

”Har aldrig hört talas om något sådant. Fattar inte alls vad detta skulle kunna användas till.” 

 

4.2.2 Vägledande funktion 

De lärare som uttryckte sig positivt gentemot den vägledande funktionen föreställde sig ofta 

användningsområden för elever med olika funktionsnedsättningar som behöver extra stöd. Det kunde 

såväl beröra elever med synnedsättning eller kognitiva nedsättningar. När inte eleverna hade något 

uttalad nedsättning så riktade lärarna sina användningsförslag mot elever som behövde stärka sin 

självbild eller förbättra sina färdigheter i att genomföra ett självständigt arbete.  

Identifiera personer 

Ett flertal lärare besvarade frågan genom att föreslå att den vägledande funktionen skulle kunna 

användas för elever med gravt synfel. Funktionen skulle här fungera som ett igenkännande hjälpmedel 

för eleven, genom att det identifierar personers ansikten och berättar vem som kommer in i 

klassrummet och vilka personer som befinner sig där. 

”För synskadade elever skulle kanske ett igenkännande hjälpmedel hjälpa/berätta vem som kommer 

in i klassrummet och vilka som befinner sig där.”  

En annan variant av detta användningsområde var för elever utan en uttalad synnedsättning, utan 

istället påverkas av en kognitiv nedsättning eller hjärnskada. Nedsättningen och hjärnskadan kan 

påverka elevens förmåga att känna igen personer. Den vägledande funktionen skulle dels kunna känna 

igen ansiktet på personen som eleven är i kontakt med, och därefter tillgodose eleven med ytterligare 

information som till exempel hur de känner varandra, gemensamma intressen eller annan relevant 

information som hjälper eleven att framkalla minnet av personen. 

”Hjälpa eleven med att förstå varför en (återkommande) pedagog kommer in i klassrummet som den 

inte känner igen, förstå varför pedagogen tittar förbi och eventuellt hämtar eleven.” 

Självständigt arbete 

Lärarna föreslog arbetssätt där den vägledande funktionen skulle användas i syfte att öka elevernas 

självständiga arbete. Detta kan till exempel vara genom att funktionen stegvis vägleder eleven genom 

en större uppgift. Ord som handledning, hänvisning och feedback användes flitigt i flera av lärarnas 

uttalanden. Möjligheten att tekniken automatiskt kan tillgodose eleven med ny information för eleven 

att arbeta med syntes intresserat för några lärare. Eleven skulle då kunna fortsätta med sitt arbete utan 

att lärarna personligen behöver vägleda dem till nästa steg i uppgiften. Lärarna tyckte även att 

funktionen borde kunna användas för elever som saknar uthållighet eller har svårt att slutföra ett längre 

arbete. 
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”Det skulle kunna användas till elever som saknar uthållighet och som har svårt att följa längre 
instruktioner, eller om någon elev har svårt att minnas flera steg. De behöver inte förlita sig till de 
allmänna instruktioner som ges utan kan genomföra arbetet i sin egen takt. Kan användas för de 
elever som behöver delmål för att orka fullfölja uppgiften.” 
 

”Kanske kan stärka en elev om den inte behöver stöd av en vuxen i alla tillfällen då eleven önskar att 

kommunicera med någon. Allt man kan klara av själv är ju till glädje för alla elever” 

Lärarna saknar erfarenhet 

Ett flertal lärare såg denna funktion som ett rent hjälpmedel, och nämnde att eftersom de inte 

undervisar funktionsnedsatta elever så finns inte behovet i deras aktuella arbetsmiljö. Och eftersom att 

behovet inte finns, så har de heller ingen tidigare erfarenhet av denna form av teknik. Återigen var 

bristen på kunskap en orsak till att de inte valde att fråga på frågan.  

”För dålig kunskap för att kunna svara” 

”Jag har kanske dålig fantasi, men jag har svårt att se någon nytta. Möjligen om elever har någon 

form av funktionsnedsättning.” 

 

4.2.3 Spara och presenterar information 

En funktion som sparar och presenterar information föreställde sig de flesta lärare som underlättande 

för minnet, såväl långtidsminnet och arbetsminnet. De upplevde dock att denna funktion skulle kräva 

förhållandevis mer administrativt arbete i jämförelse med de övriga funktionerna, i form av den kräver 

ett aktivt deltagande från lärare och målsman. 

Underlätta och träna elevernas minne 

Ett flertal lärare kunde tänka sig att denna funktion borde underlätta för elevernas långtidsminne. 

Genom att framförallt få möjligheten att gå tillbaka till tidigare lektionsmaterial och repetera samt 

reflektera över vad som gicks igenom under förra inlärningstillfället.  

”Genom att efter en lektion kunna kunna gå tillbaka och således hjälpa eleven att komma ihåg vad vi 

just har jobbat med! Även att se vad vi gjorde förra gång i just det ämnet!” 

Lärarna tyckte även att det är en bra funktion för att träna upp arbetsminnet. Arbetsminnet skulle 

underlättas genom att funktionen skulle kunna ge den inkommande informationen en tydligare röd 

tråd, eller sätta all kunskap i ett sammanhang. 

”Toppen att kunna gå tillbaka och påminna sig själv eller visa någon annan. Bra när man ska 

återberätta en händelse, något man lärt sig, redovisa och förklara.” 

”Att se sitt eget lärande, sin utveckling, samt hjälp för minnet.” 

Alternativ inlärningsform 

Några lärare lyfte fram vikten av att nyttja alternativa inlärningsmetoder i klassrummet. Alla lär sig 

inte på lika vis och vissa elever lär sig bäst via bild. Lärarna såg möjligheten att använda funktionen 

under inlärningsmoment där man bytte ut text till bild. De trodde även att denna funktion kunde öva 

färdigheten i att återberätta en händelse eller hålla en presentation. 

”Att eleverna genom dokumentationen kan berätta, göra en presentation av hur dagen har varit. Kan 

säkert användas hemma för att prata om skolan och vice versa - dokumentera hemma och visa i 

skolan.” 
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”Som anteckningar i bildform för repetition.” 

Underlätta undervisningen 

Många lärare rapporterade om att elever ofta tar kort på tavlan eller OH-bilder istället för att aktivt 

föra anteckningar under lektionen. Vid tillfällen där eleven kommit sen till lektionen så finns 

möjligheten för eleven att ta ett kort på tavlan eller OH-bilderna, istället för att eleven försöker att ta 

igen den missade lektionstiden genom att anteckna under förhållanden med tidspress och stress. Även 

under laborationer var det vanligt att eleverna tog kort, och lärarna upplevde detta som ett positivt 

inslag i undervisningen och i de labbrapporter som eleverna skrev. 

”Att med sin mobil fotografera läxor, tankekartor eller annat viktigt som presenteras i klassrummet.” 

Administrativa svårigheter vid användningen 

Några av lärarna lyfte fram de svårigheter som fanns med användningen denna typ av funktion, till 

exempel kameror i studiemiljön. Användningen av en kamera måste begränsas så att inte eleven kan ta 

kort på vad som helst, eller vilka personer som helst, och hur de tagna bilderna senare används och 

distribueras. De upplevde även att användningen av funktionen ställde mer krav på den enskilda 

eleven, i den mening att det måste vara en aktiv handling från eleven av använda sig utav funktionen. 

 

”Om eleven själv inte minns vad som händer under dagen och har svåra koncentrationsproblem kan 

detta vara ett hjälpmedel, men jag kan även se faran i en kamera som fotograferar andra elever utan 

att de är medvetna om att foton tas på dem.” 

”Det kräver att någon tillsammans med barnet/eleven tittar på/hanterar/värderar all den 

information som samlas in.” 

 

4.2.4 Distraherande funktion 

Den distraherande funktionen uppskattades ha användningsområden för elever med behov av 

avskärmning från omgivningen. Omgivningen var i detta fall elevernas klassrum, och avskärmningen 

som eleven behövde var till exempel gentemot högljudda klasskompisar. Ett annat 

användningsområde som lärarna kunde tänka sig var för elever som lider av svår oro eller ångest. 

Funktionen skulle även här agera som en avskärmning från moment eller omgivningar som framkallar 

dessa känslor hos eleven. 

Denna funktion var det flest lärare som ställde sig negativa till eller rapporterade om att de inte kunde 

föreställa sig ett användningsområde för i klassrummet. De ansåg att en distraherande funktion 

lämpade sig bäst för elever med oro och ångest, men att den användargruppen inte undervisades i den 

ordinarie skolgång, utan undervisades i särskolan. 

Avskärmning från störande moment 

Några lärare tänkte sig att deras elever skulle kunna använda funktionen för avskärmning av störande 

moment i omgivningen, så som högljudda klasskompisar. Någon nämnde att många elever i dagsläget 

använder hörlurar med musik som avskärmning, och att detta fungerar bra i klassrummet. Några lärare 

trodde att denna funktion skulle fungera bäst för att avskärma elever med uttalade 

koncentrationssvårigheter och till exempel hjälpa elever med ADHD. 

”Ett bra sätt för att eleven skall känna sig så bekväm som möjligt i svåra situationer!” 

”Som hjälpmedel för de elever som har svårt att arbeta när det är många andra elever i närheten. 

Man kan på så sätt ha eleverna tillsammans, men att de här eleverna ändå kan få den avskärmning 

som de behöver.” 
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”Förmodligen på liknande sätt som man gör utan ett speciellt hjälpmedel när en elev behöver göra 

något helt annat en stund, arbeta med något annat som är anpassat efter elevens behov, är orolig, är 

ledsen, har ett stort rörelsebehov osv. Det kan handla om att eleven vet var den kan få vara ifred 

(eget hörn) eller att eleven får springa ett varv på motorikbanan eller liknande.” 

Minska oro och ångest hos eleven 

Det fanns lärare som kunde tänka sig att denna funktion kunde användas för att minska den enskilda 

elevens oro eller ångest. Genom att använda funktionen i syfte att förbättra den enskilda elevens 

känslotillstånd så förbättrade man i sin tur den allmänna studiemiljön i klassrummet för de resterande 

eleverna. 

”Vet ej, bygger ju på att eleven/läraren är medveten vad som triggar känslor som oro och ångest i 

klassrummet. Kanske kan det då användas i förebyggande syfte - så att eleven och klasskamraterna 

får arbetsro på lektionen.” 

”Kan de minskas ångest och oro påverkar det till viss del lärandet för den enskilde eleven och lugnet i 

klassrummet, för är eleven väldigt orolig med höga skrik påverkas övriga elevgruppen negativt.” 

Funktionen lämpar sig inte för ett enskilt användande i klassrummet 

Många lärare ställde sig tveksamma till att denna funktion skulle kunna användas i en skolmiljö med 

endast normalbegåvade elever, och fann det därmed endast lämpligt för elever med eventuella 

funktionshinder. De fann det även svårt att en enskild elev skulle använda den distraherande 

funktionen i klassrummet. Detta berodde dels på att de ansåg att en elev med svår ångest eller oro som 

får regelbundna utbrott med höga rop och skrik, inte borde undervisas i en studiemiljö med 

normalbegåvade elever. Dels även på grunden av att de inte ansåg en distraherande funktion som en 

lösning på elevens svårigheter. Funktionen riskerar att på egen hand störa klasskamraternas inlärning. 

”Låter helt kasst” 

Läraren saknar erfarenhet eller kunskap 

Av de totalt fem olika funktionerna så var det gällande den distraherande funktionen som flest lärare 

rapporterade om att de saknar erfarenhet eller inte kan föreställa sig hur funktionen fungerar. Många 

förklarade att de inte arbetar med funktionsnedsatta elever och att det är den bakomliggande faktorn – 

andra förklarar att de inte har tillräcklig med teknisk kunskap för att skapa sig en uppfattning. 

”Vet ej har inte testat och vet inte hur de fungerar. Verkar dock på det du beskriver att det är bra för 

elever med ångest.” 

Som sagt, jag har inte den kompetens som behövs för att kunna ha någon uppfattning i frågan, men 

jag har aldrig varit i någon klassrumssituation där jag har märkt att det behövts. 

”Jag vet inte, har ingen erfarenhet alls av elever med den typen av svårighet” 

4.2.5 Påminnelsefunktion 

Påminnelsefunktionen anser lärarna rikta sig mot elevens individuella utveckling av färdigheter som 

tidsplanering och självständigt arbete. Ett ökat självständigt arbete skulle kunna bidra med fler 

individuella fördelar, så som ökad självkänsla och självförtroende hos eleven. Lärarna ser även att 

funktionen kan användas såväl i skolmiljön som i vardagslivet. I skolmiljön tros den bättra elevens 

koncentration. Men lärarna såg även andra lösningar än att använda en påminnelsefunktion, så som 

kalendrar i bokformat. 
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Träna elevens förmåga för att planera sin tid 

Ett antal lärare tänkte sig att detta skulle vara bra för elever att öva sin färdighet i att planera sitt 

skolarbete och strukturera upp sin tid. Och att framförallt lära eleven en ny vana att planera sin tid. Det 

skulle kunna ge en ökad medvetenhet över till exempel kommande deadlines för skolarbeten. Det 

ansågs även vara till nytta utanför klassrummet, så som att bli påmind om att gå till sitt skåp i tid innan 

lektionen och hämta relevant skolmaterial. 

”Verkar passa bra för elever som har svårt att planera sitt skolarbete och som behöver hjälp att 

strukturera upp sin tid. Skulle kunna öka effektiviteten i arbetet. Skapa lugn och ro för de elever som 

är rastlösa - de kan vara säkra på att de inte glömmer bort det de skulle iväg på t.ex.” 

”Träna in positivt betingade reflexer.” 

Träna elevens självständighet 

Flera lärare kunde tänka sig att använda denna funktion i klassrummet då de tror att det skulle kunna 

öka den enskilde elevens självständighet. Eleven skulle få möjligheten fortsätta med nästa uppgift utan 

att behöva kontrollera med läraren vilka uppgifter som skall göras. De tror även att den ökade 

självständigheten i sin tur skulle bidra med att öka självkänslan hos eleven.  

”Eleven kan känna att man kan fortsätta på egen hand utan att någon vuxen behöver påminna. 

Stärka självkänslan” 

”Det låter som ett bra hjälpmedel. Elever kanske accepterar det mer än om någon vuxen måste 

påminna/tjata.” 

Öka situationsmedvetenheten och koncentrationen hos eleven 

Några lärare tänkte att funktionen skulle kunna användas som stöd för eleven att avgöra när aktiviteter 

ska påbörjas respektive avslutas. Det skulle enligt dem ge en ökad situationsmedvetenhet med endast 

fokusering på den aktuella uppgiften. Funktionen skulle även kunna användas för att begreppsligöra 

tid. Genom att begreppsligöra tid så kan såväl situationsmedvetenheten och koncentrationen på 

uppgiften förbättras. 

”Möter flera elever som har svårt att avsluta en aktivitet och påbörja en ny och detta skulle nog 

kunna vara till hjälp för dem att veta att 'nu är det dags!'.” 

”Som ett fokushjälpmedel för eleverna. Vilket gör att koncentrationen ligger på det som är här och nu 

då påminnelsen påminner om nästa sak.” 

Ser andra lösningar 

Några lärare såg andra lösningar än att använda en specifik påminnelsefunktion, till exempel en 

kalender i bokform. Medan andra rapporterade om att de redan använder påminnelsefunktioner i iPad 

eller mobiltelefoner.  

”Har inget stort behov av detta, använder en iPad i så fall” 

”Vanliga almanackor eller mobilalarm duger.” 

”Möjligen om eleven har funktionshinder. Det borde dock gå att lösa rätt bra med någon form av 

mobilapp..” 
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat från föregående avsnitt. I resultatdiskussionen görs 

kopplingar mellan de två resultatkategorierna för att få fram en djupare analys och försöka ge 

resultatet en mening. Sedan diskuteras genomförandet av studien i en metoddiskussion. Kapitlet 

avslutas med en avslutande diskussion och slutsats. 

5.1 Resultatdiskussion 

Nedan visas en sammanställande tabell av de kvantitativa resultaten. Resultatdiskussionen är sedan 

uppdelad utefter varje funktion.  

Mest förmånlig för relationen 

mellan elev och elev 
Mest förmånlig för relationen 

mellan lärare och elev 

Mest förmånlig för elevernas 

lärande 
Påminnelsefunktion 

Vägledande funktion 
Påminnelsefunktion 

Vägledande funktion 

Spara och presentera information 

 

Minst förmånlig för relationen 

mellan elev och elev 

Minst förmånlig för relationen 

mellan lärare och elev 

Minst förmånlig för elevernas 

lärande 
Alarmfunktion Alarmfunktion Alarmfunktion 

 

Minst rekommendationer Flest rekommendationer 

Distraherande funktion Spara och presentera information 

Figur 9: Sammanfattande tabell över studiens kvantitativa resultat 

Alarmfunktion 

Alarmfunktionen var den funktion som uppskattades som minst förmånlig för alla tre aspekterna. 

Sambanden mellan lärarnas erfarenhet av alarmfunktionen och deras uppskattningar av dess påverkan 

på elevernas lärande och relationen mellan lärare och elev, visade båda på negativa samband. Det 

betyder att en stor erfarenhet ger låga uppskattningsvärden och vice versa. Det kan i sin tur betyda att 

lärare som använt funktionen i en studiemiljö hade negativa upplevelser av funktionen, eller att lärare 

som inte använt funktionen uppskattar den som förmånlig. För relationen mellan elev och elev finns en 

positiv korrelation, vilket betyder att erfarenhet ger höga uppskattningsvärden och låg erfarenhet ger 

låga värden. 

Genom att studera de öppna frågornas resultat så kan bakomliggande faktorer till denna markant 

negativa uppskattning av alarmfunktionen förklaras. I det kvalitativa resultatet finns det två negativa 

kategorier; lärarna uttrycker kunskapsbrist och lärarnas uttrycker negativ attityd. Där lärarna uttrycker 

kunskapsbrist har de oftast inte valt att besvara frågan, eller rapporterar istället att de dels inte vet hur 

funktionen fungerar i praktiken, och då i sin tur inte kan föreställa sig hur funktionen skulle kunna 

användas på bästa sätt i klassrummet. Där lärarna uttrycker en negativ attityd så beskriver lärarna att 

de föreställer sig att alarmfunktionen skulle upplevas som störande i klassrummet och ser inga 

pedagogiska ändamål för funktionen överhuvudtaget. De lärare som däremot uttrycker en positiv 

attityd kunde föreställa sig att alarmfunktionen stödjer eleven med att behålla koncentrationen, öka 

motivationen inför uppgifter och underlätta elevens uppfattning av tidsbegreppet.  

Det man kan anta utifrån dessa resultat är att lärarnas kunskapsbrist om alarmfunktionen automatiskt 

influerar dem, och ger dem en negativ attityd gentemot funktionen. Hew och Bush (2007) menar att 

lärarnas attityd gentemot teknologin är i en direkt relation till deras kunskap och teknologiska 

färdigheter, och utifrån deras teori skulle detta förklara varför alarmfunktionen fick förhållandevis låga 

värden på alla tre aspekterna. Däremot är alarmfunktionen inte en utmärkande pedagogisk funktion, 

och lämpar sig nödvändigtvis inte bra i en klassrumsmiljö. Särskilt inte i en klassrumsmiljö med 
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endast normalbegåvade elever, som majoriteten av de deltagande lärarna undervisar. Det är med andra 

ord naturligt att de ställer sig negativa mot alarmfunktionen. En annan orsak är att alarmfunktionen 

togs upp först i enkäten. Respondenterna upplevde eventuellt osäkerhet i enkätens struktur och hur de 

skulle gå tillväga. 

Vägledande funktion 

Den vägledande funktionerna var en av de funktioner som uppskattades som mest förmånlig för 

relationen mellan elev och elev (M=3,66, SD=2,17). Den funktion som uppskattades som lika 

förmånlig var påminnelsefunktionen (M=3,66, SD=2,02). Skillnaden mellan dessa två funktioners 

uppskattade påverkan var icke-signifikant och deras uppskattningsvärden för relationen mellan elev 

och elev kan därför antas vara likvärdiga. Det kvalitativa resultatet visar på att lärarna föreställde sig 

att en vägledande funktion kunde stödja elever med att utföra mer självständigt arbete. Lärarna tyckte 

även att funktionen borde stödja elever som saknar uthållighet eller har svårt att utföra ett längre 

arbete. Detta betyder i sin tur att lärarna upplever att elever som är i behov av mer lärarstöd, kan ges 

mer tid om de elever som skulle kunna genomföra ett mer självständigt arbete istället får handledning 

av denna funktion. För elever som saknar uthållighet för ett längre arbete så kan funktionen hjälpa dem 

med feedback efter varje slutfört steg i uppgiften. Detta skulle kunna styra elevens uppmärksamhet så 

att eleven i fråga inte börjar störa sina klasskamrater när uthålligheten sviker.  

Andra användningsområden och situationer som lärarna uppskattade den vägledande funktionen som 

förmånlig var situationer som involverade elever med funktionsnedsättningar, och främst synskadade 

elever. Anledningen till att så många använde synskadade elever som exempel berodde sannolikt på att 

de blivit influerade av den beskrivning som gavs i enkäten för en vägledande funktion (Se bilaga 1, 

fråga 5). Ett flertal lärare såg dock denna funktion som ett rent hjälpmedel, och nämnde att eftersom de 

inte undervisar elever med funktionsnedsättningar, så finns inte behovet i deras aktuella arbetsmiljö. 

Återigen var även bristen på kunskap en orsak till att de inte valde att fråga på frågan. Den vägledande 

funktionen i fråga är nödvändigtvis inget rent hjälpmedel, utan den skulle likväl kunna vara i form av 

checklistor eller dylikt som eleven följer. 

Den vägledande funktionen uppskattades även som en av de mest förmånliga för relationen mellan 

lärare och elev, skillnaden mellan de två högt uppskattade funktionerna var icke-signifikant. På 

samma sätt som denna funktion skulle påverka relationen mellan elev och elev, genom att läraren fick 

mer tid över till behövande elever, så antas det vara samma princip som gäller för relationen mellan 

lärare och elev.  

Det fanns signifikanta skillnader i om lärarna uppskattade en vägledande funktions som förmånlig för 

elevernas lärande, beroende på lärarnas undervisningsnivå. Skillnaden låg mellan lågstadiet och 

mellanstadiet. Denna skillnad var enligt post-hoc testerna icke-signifikant, men sannolikheten för att 

skillnaden existerar var signifikant, p<.05. Detta innebär att även om skillnaden visades vara icke-

signifikant i denna studies datamaterial, så är det sannolikt att skillnaden existerar i andra, liknande 

datamaterial. I den kvalitativa resultatet fanns det inga bevis som kunde styrka varför denna skillnad 

existerade i datamaterialet. Fördelningen av lärare som undervisade på lågstadiet var 10% av det totala 

antalet lärare, och från mellanstadiet var det 13 % av lärarna. Dessa två testgrupper var med andra ord 

förhållandevis lika stora, i till exempel jämförelse med testgruppen med gymnasielärare som uppnådde 

43 % av det totala antalet lärare. Hade skillnaden legat mellan två testgrupper som skiljde sig stort i 

deltagarantal, så hade det inte varit hållbart att endast förlita sig på ett sannolikhetsvärde för att bevisa 

att denna skillnad existerar. 

Funktion som kan spara och presentera information 

En funktion som kan spara och presentera information var den funktion som uppskattades som mest 

förmånlig för elevernas lärande. I det kvalitativa resultatet visades några grundorsaker vara att lärarna 

ansåg att funktionen kunde träna och utöka elevernas arbetsminne och långtidsminne, genom att 
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eleven kunde återkomma till sparad information. Det kunde vara information som lektionsmaterial och 

läxor. De föreställde sig även att funktionen skulle vara förmånlig eftersom att den bidrar med en 

alternativ inlärningsform, och menade att vissa elever lär sig bäst med hjälp av bilder. Elevernas 

lärande kunde även förbättras genom att funktionen underlättar undervisningen. Detta genom att 

eleverna kunde spara lektionsmaterial i bildformat, och på så sätt inte behöver arbeta under tidspress 

och stressiga förhållanden med att föra anteckningar under lektionstid. 

Flera lärare rapporterade om att eleverna i dagsläget använder sina mobilkameror som en funktion som 

kan spara och presentera information. De nämnde även att de själva laddar upp lektionsmaterial på 

internet så att eleverna kan komma åt dem hemifrån. Lärarna har med andra ord mer erfarenhet av 

denna funktion, något som troligtvis har gjort det lättare för dem att uppskatta funktionens eventuella 

påverkan på elevernas lärande. Tack vare att de har denna erfarenhet så har de även lättare att 

föreställa sig hur liknande variationer av denna funktion skulle fungera. Det råder samma princip som 

förut, att större erfarenhet och kunskap ger en mer positiv attityd gentemot teknologin (Ertmer et. al, 

2012). Det faktum att det dessutom var den funktion som flest lärare kunde tänka sig att 

rekommendera till sina elever, förstärker detta argument. 

Lärarna ansåg dock att användandet av denna funktion är mer administrativt krävande än de andra 

funktioner, och som bör användas under tillsyn. De menar att funktionen, och här föreställer sig 

lärarna funktionen i form av en kamera, kräver att målsman eller en kontaktperson kontrollerar vad 

eleven tar kort på och hur bilderna sedan används. Detta är däremot något som är svårt i dagens 

undervisningsmiljö, där nästintill alla elever använder sin smartphone under undervisningstid och 

senare även på vardagen.  

Distraherande funktion 

Lärarna uppskattade en distraherande funktion som den funktion som skulle vara näst minst förmånligt 

för elevernas lärande (M=3,76, SD=2,05) Den som var minst förmånlig var alarmfunktionen (M=3,6, 

SD=2,0) Denna skillnad påvisades var icke-signifikant, vilket betyder att de båda funktionerna 

skattades som lika förmånliga. När man studerar det kvalitativa resultatet så kan man se att lärarna 

ansåg att den distraherande funktionen inte lämpar sig i den ordinära skolgången. De ansåg att en 

distraherande funktion riktade sig mot elever med svårt oro och ångest eller ADHD, men att den 

användargruppen inte undervisades i den ordinära skolgången, utan istället undervisades inom 

särskolan. Majoriteten av deltagarna undervisande inom den ordinära skolgången, och anledningen till 

att lärarna inte rekommenderade funktionen kan bero på att de inte har något behov bland sina aktuella 

elever. Detta även i relation till att den distraherande funktionen var den funktion som minst lärare 

kunde tänka sig att rekommendera till sina elever. Den distraherande funktionen är en funktion som 

riktar sig mot elever med särskilda behov, så att lärarna hade denna uppfattning är inte fel. 

 De som däremot ställde sig positiva gentemot den distraherande funktionen uppskattade funktionen i 

användningsområden för elever med behov av avskärmning från omgivningen, så som störande 

momenten i form av klasskompisar. Några lärare rapporterade om att deras elever idag använder 

hörlurar med musik, och såg detta som en form av distraherande funktion som dessutom fungerar bra i 

klassrummet. Dessa lärare gjorde ett korrekt antagande när de drog paralleller från beskrivningen av 

funktionen i enkäten till egna exempel på funktionen som används i deras klassrum. Att kunna 

omvandla sin tidigare kunskap och erfarenheter, till att se nya praktiska tillämpningar, kan vara ett 

tecken på god teknologisk kompetens hos läraren (Bååth, Engberg, 2011). 

Påminnelsefunktion 

I studien resultat visades att lärarna anser att påminnelsefunktionen som mest fördelaktigt mellan 

relationerna mellan elev och elev (M=3,66, SD=2,02). Påminnelsefunktionen var även den funktion 

som lärarna uppskattade skulle vara mest förmånlig för relationen mellan lärare och elev (M=4,18, 
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SD=2,04). Med andra ord uppskattades påminnelsefunktionens och den vägledande funktionens som 

lika förmånliga för lärarnas relation till eleverna.  

Enligt det kvalitativa resultatet så var en klar orsak till att lärarna uppskattade denna funktion som 

förmånlig, var att de föreställde sig att funktionen kunde öka elevens självständighet. De tror att 

eleven skulle kunna träna sin förmåga att planera sin tid på egen hand, bli påmind om deadlines för 

uppgifter utan att lärarna själva behöver påminna dem. De tror även att funktionen skulle kunna öka 

elevens koncentration, och ge en mer fridfull omgivning i klassrummet. Det är en av orsakerna till att 

de även uppskattar funktionen som förmånlig för relationen mellan elev och elev. De tror att 

funktionen skulle kunna hjälpa elever att påminna varandra. 

Det fanns dock flera lärare som hellre använder andra former av påminnelsefunktioner, så som 

kalender i bokformat. Någon sa ”Har inget behov av detta, använder en iPad i så fall”, vilket tyder på 

att läraren har missuppfattat konceptet. Påminnelsefunktioner finns inkluderade i iPads, och det är 

säkerligen just en påminnelsefunktion som läraren menar. Här kan informationen om 

påminnelsefunktionerna i enkäten varit otydlig och gett lärarna fel bild av vad som menades med en 

påminnelsefunktion.  

5.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras utförandet av studien, argumentation för de val som gjorts, vilka 

konsekvenser dessa val har fått för studien och vad som skulle kunna ha gjorts annorlunda.  

5.2.1 Val av metod 

Beslutet att genomföra studien med hjälp av en internetbaserad undersökning fattades på grunderna att 

det öppnar upp möjligheten att nå en större grupp deltagare, är tidseffektivt och ger en smidigare 

bearbetning av det insamlade materialet (Taylor, 2000). Ett kvalitativt tillvägagångsätt med till 

exempel intervjuer, innebär en fokusering på ett mindre deltagarantal och en klassificering av 

fenomenet utifrån deras enskilda syn och uppfattning. Det kvantitativa tillvägagångssättet med en 

internetbaserad undersökning ansågs därför lämpa sig bättre för studiens syfte, och studiens resultat 

ansågs bli mer generaliserbart. Att genomföra intervjuer med deltagarna hade öppnat upp möjligheter 

att få en djupare förståelse för lärarnas åsikter om funktionerna. Man hade kunnat följa upp intressanta 

resonemang med följdfrågor och bett lärarna att utveckla vidare. Genom intervjuer hade man även fått 

möjligheten att minska risken för att lärarna missförstår de kognitiva funktionernas syfte eller 

praktiska tillämpning, något som enligt resultatet har varit ett problem med vissa funktioner. 

Beskrivningarna av funktionerna i enkäten kan ha varit tvetydiga eller svåra att bilda sig en 

uppfattning om, särskilt om lärarna inte hade en erfarenhet av funktionerna. Det var inte vanligt att 

tydliga feltolkningar visade sig i resultatet, och det är möjligt att fler lärare flertolkade beskrivningarna 

utan att visa det. Hade intervjuer genomförts istället så hade man kunnat utveckla beskrivningarna och 

fångat upp dem som missuppfattat, men man hade däremot blivit tvungen att begränsa sitt 

deltagarantal till ett fåtal individer. Då forskningsområdet för denna studie är förhållandevis outforskat 

så fanns det inga riktlinjer för hur urvalet av deltagare skulle ha genomförts. Med internetenkäten 

öppnades möjligheten att nå flera olika testgrupper, i det här fallet lärare på ordinarie skolor och skolor 

på särskolor. Det öppnade upp möjligheten att undersöka om det fanns några samband eller olikheter 

mellan lärarnas föreställningar och attityder beroende på deras undervisningsform. Internetenkäten gav 

även möjligheten att nå lärare på flera undervisningsnivåer, för att se om det kunde vara en påverkande 

faktor. Med hjälp av enkäten kunde man därmed bredda deltagarurvalet och få ett mer representativt 

resultat, och ansågs därför passa såväl studiens syfte och bakgrund bättre. 

5.2.2 Bortfall 

Nackdelen med att använda internetenkät istället för intervjuer är att det medför en stor risk för 

bortfall. Bortfall förekommer i alla undersökningar, men i synnerhet där självadministrerade metoder 

som internetenkäter används. Internt bortfall sker när respondenten besvarar en enkät men av okänd 
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anledning utelämnar svar i en eller flera frågor under enkätens gång. Det finns flera rimliga orsaker till 

att respondenten inte besvarar en specifik fråga; de förbestämda svarsalternativen kanske inte 

överensstämmer med det respondenten vill svara eller respondenten upplever svaren eller frågorna 

som besvärande. Internt bortfall är något som inträffade i stor grad i den aktuella studien, ett så pass 

stort antal deltagare som 65 % valde att inte slutföra hela enkäten. Detta tros bland annat bero på att 

alla frågor var obligatoriska. När respondenten valde att inte svara på en fråga så gavs en påminnelse 

om att svar saknades och tvingade respondenten att besvara frågan innan denne kunde gå vidare till 

nästa fråga. Denna utformning av påminnelser och svarskrav ger konsekvenser som ett ökat internt 

bortfall samt minskar svarsfrekvensen på enkäten (Dahmström, 2005). Det var dock nödvändigt att 

utforma enkäten på detta vis för att erhålla ett homogent datamaterial. Ett godkännande av utelämnade 

svar hade gett konsekvenserna att datamaterialet inte hade gått att analysera, eller krävt en 

tidskrävande process för att ombearbeta materialet.  

En annan vanligt förekommande orsak till internt bortfall vid användandet självadministrerade enkäter 

är när man konstruerar öppna frågor i enkäten. Öppnade frågor kan upplevas av respondenten som mer 

krävande, både tidskrävande och kognitivt, vilket leder till att respondenten väljer att inte besvara 

dessa frågor (Dahmström, 2005). Då studiens enkät innehåller en öppen fråga per funktion, 

sammanlagt fem stycken, och en del av respondenternas svar består av intetsägande och korta svar 

som till exempel ”jag vet inte”, så kan slutsatsen dras att respondenten upplevde frågorna som svåra 

eller krävande. Även om materialet innehöll en del intetsägande svar, så var det samtidigt många lärare 

som tog sig tiden att fundera över frågan och formulera långa, detaljerade svar. 

Täckningsfel kan delas upp i två kategorier, undertäckning och övertäckning. Undertäckning 

förekommer när deltagare som ska ingå i urvalet inte är inkluderade vid distribueringen av 

undersökningen. För denna studie så är det relevant såväl vid urvalet av deltagare samt distribueringen 

av enkäten. Distribueringen begränsades till närliggande kommuner till Linköpings Universitet, samt 

till den forskningsansvariges hemkommun. Valet av dessa kommuner gjordes på grund av antagandet 

att lärarna skulle vara mer motiverade att delta om de hade en personlig koppling till studien. Det går 

dock inte att säga om det här var ett rimligt antagande. Det är mycket möjligt att lärare i andra 

kommuner hade varit minst lika motiverade att delta. Som en konsekvens av detta val så är inte 

deltagarantalet så högt som det skulle kunna varit, och en undertäckning kan ha skett, detta påverkar i 

sin tur studiens externa validitet negativt. 

Övertäckning förekommer när deltagare som inte ska ingå i urvalet, trots det finns med i 

undersökningen. I denna studie kan det förekommit övertäckning. I de kvalitativa resultaten i denna 

studie rapporterade respondenter att de upplever att de inte var rätt målgrupp för studien, och att detta 

var en orsak till att de valde at inte besvara frågorna. Om detta endast berodde på deras bristande 

erfarenhet och kunskap eller utformningen av enkäten är svårt att avgöra. Studien riktade sig till lärare, 

så troligtvis var det bristande information i enkäten angående funktionerna som framkallade dessa 

känslor hos lärarna. En tydligare granskning av enkätens utformning och beskrivningar hade varit en 

lösning på detta problem. En annan anledning till misstanke för övertäckning är tre respondenter som 

personligen tog kontakt med den forskningsansvarige och meddelade att de var fel målgrupp för 

studien. Det kan bland annat bero på felaktig information på skolornas hemsidor. 

5.3 Avslutande diskussion 

Studien kvantitativa resultat behandlas utifrån fyra typer av validitet, beskriva av Shadish, Cook och 

Campbell (2002): statistisk slutsatsvaliditet, intern validitet, begreppsvaliditet och extern validitet. 

Statistisk slutsatsvaliditet handlar om vilken utsträckning som den oberoende variabeln 

överhuvudtaget har en relation till den beroende variabeln. Detta är starkt kopplat till de statistiska test 

som har utförts i studien, och om dessa egentligen säger något av värde. Relaterat till de statistiska test 

som utförts i studien så fanns det ett problem med att den insamlade data inte var normalt distribuerad 

mellan testgrupperna. Därför valdes de icke-parametriska versionen av t-test och Kruskal-Wallis test. 
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Men när man sedan utför ett icke-parametriskt post-hoc test så ökar risken för att man begår typ 1 fel. 

Detta försökte att undvikas genom att använda Bonferronis korrektion. Då hela sex olika Mann-

Whitney test utfördes så reducerades signifikansnivån ner till p<.0083. På denna signifikansnivå är det 

betydligt svårare att få ett signifikant resultat, något som inte heller lyckades i denna studie.  

Den interna validiteten hanterar de slutsatser som har gjorts gällande orsakssamband mellan studiens 

manipulation och dess utfall på de variabler som mätts. Denna form av validitet hanterar endast 

problem inom den aktuella studien, och de hot som finns mot denna studies interna validitet är i sin tur 

relaterade till studien metodik. Det är utifrån flera aspekter viktigt att ifrågasätta den enkät som 

används i studien; hur den har konstruerats och distribuerats påverkar den interna validiteten. Det 

tidigare nämnda stora bortfallet påverkar den interna validiteten negativt och kan tyda antingen på att 

enkäten var felkonstruerad eller på ett fel i målgruppen. Det är inte möjligt att behandla alla hot mot 

intern validitet, men hot som berör enkäten hade kunnat förminskas med en tydligare granskning av 

enkäten. Andra medel för att förbättra den interna validiteten hade varit genom datatriangulering med 

intervjuer och observationer. Då hade man fått en bild över hur skolan aktivt arbetar för att minska 

barriärerna för teknikintegreringen, och hur lärarna arbetar med teknologin i klassrummen. Det hade 

gett mer tyngd i resultatet än att endast få självrapporterade svar för lärarnas attityder och inre 

föreställningar. 

Begreppsvaliditeten gäller om det görs rimliga påstående om vilka empiriska förhållanden som 

motsvarar de teoretiska begrepp som används i studien (Shadish, et al, 2002). Ett första problem är att 

den enskilda forskaren har tolkat vad de olika funktionerna ”larma, spara och presentera information, 

påminna, distrahera och vägleda” innebär. Användningen av en internetbaserad metod har medfört att 

det inte varit möjligt att kontrollera om deltagarnas tolkningar av dessa funktioner överensstämmer, 

samt deras tolkningar av beskrivningar har inte kunnat undersökas. Denna studies begreppsvaliditet 

står i relation med den interna validiteten, och ovannämnda begreppsfaktor påverkar den interna 

validiteten negativt. 

Den externa validiteten behandlar om den aktuella studiens resultat är applicerbart i andra studier, på 

andra deltagare eller i praktiska sammanhang. Det är en viktig fråga om studiens resultat kan förväntas 

gälla på andra orter i Sverige. Studien inkluderar två orter, men ingen jämförelse har utförts mellan 

orterna. Detta var inte möjligt eftersom det inte ansågs bidra med något till studiens syfte, och därför 

inkluderades ingen sådan kontrollfråga i enkäten. Det kan även existera en stor skillnad mellan de 

enskilda skolorna inom orterna, och hur stor satsning dessa skolor gör på teknikintegrering. I studien 

rapporterade 46 % av lärarna att de har tidigare erfarenhet av att använda surfplattor i undervisningen, 

vilket betyder att i dessa skolor är de yttre barriärerna för teknikintegreringen förhållandevis små 

(Hew, Brush, 2007). Eftersom resurserna skiljer sig mellan skolorna, så skiljer sig även lärarnas 

möjligheter att skapa sig fler färdigheter och en större kunskap om teknologin, och möjligheten öva 

sina färdigheter på att omvandla denna kunskap till praktisk handling (Bååth, Engberg, 2011). Genom 

att inkludera en kontrollfråga i enkäten hade en viss bild för skolornas resurser skapats, men ett helt 

annat tillvägagångsätt med intervjuer eller observationer på skolan hade varit ett mycket bättre 

alternativ.  

Gällande det kvalitativa resultatet i denna studie så måste det ses ur ett kvalitativt validitetsperspektiv 

och med andra termer än det kvantitativa. Creswell (2012) beskriver termer som trovärdighet (eng. 

credibility), överförbarhet (eng. transferability), pålitlighet (eng. dependability) och verifierbarhet 

(eng. conformability). Trovärdigheten är en kvalitativ motsvarighet till intern validitet. Trovärdigheten 

för det kvalitativa resultatet hade kunnat förbättras genom att, som tidigare nämnt, använda 

triangulering av olika datatyper eller metoder för datainsamlingen. Trovärdigheten hade även 

förbättrats om studien hade använt forskartriangulering, det vill säga att en utomstående forskare hade 

gått igenom det kvalitativa datamaterialet och bildat sin egen analys; för att sedan kunna göra en 

jämförelse mellan de två analyserna. Överförbarheten motsvarar det som räknas som ett kvantitativt 

resultats reliabilitet; en diskussion om hur tillförlitlig en mätning egentligen är. Det kvalitativa 
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resultatet i denna studie är helt beroende på att respondenterna har varit ärlig i sina svar och 

uppskattningar av funktionerna, annars blir analysen missvisande. Förutom att bevisa det kvalitativa 

resultatets reliabilitet genom överförbarhet så vill man även att resultatet ska vara verifierbart. Det 

innebär att resultaten ska vara pålitliga och baserade på något som faktiskt händer i verkligheten – att 

de ska gå att verifiera. I den här studien var det dock inte möjligt att utföra några valideringsstrategier 

för att stärka studies pålitlighet och verifierbarhet. Alla respondenter var anonyma, så det var inte 

möjligt att utföra en återkoppling med respondenterna efter att analysen hade genomförts.  

5.4 Slutsats  

Studiens frågeställning angående om det finns några skillnader i hur lärarna uppskattar de olika 

funktionernas påverkan på elevernas lärande, besvarades genom att en funktion som kan spara och 

presentera information uppskattade som mest förmånlig för elevernas lärande. Det var även den 

funktion som flest lärare kunde tänka sig att rekommendera till sina elever. Detta bekräftade studiens 

hypotes om att lärarna skulle uppskatta denna funktion som mest förmånlig för just elevernas lärande. 

Enligt Arvidsson et. al (2013) så är det vanligaste sättet att använda funktionen spara och presentera 

information genom att skriva ner det man vill minnas, i text eller med bilder, fotografera eller spela in 

röstmeddelande. Dessa minnesfunktioner är tillgängliga i kommersiella produkter som smartphones 

och surfplattor, vilket betyder att de flesta personer kommer i kontakt med denna funktion i sin vardag 

(Boman, 2011). Detta är i sin tur en underlättande faktor när lärarna skulle uppskatta funktionens 

påverkan och föreställa sig pedagogiska användningsområden.  

De andra frågeställningarna gällande om det finns några skillnader i hur lärarna uppskattar de olika 

funktionernas påverkan på relationen mellan lärare och elev, samt elev och elev bevisades genom att 

både påminnelsefunktionen och den vägledande funktionen uppskattades som mest förmånliga för 

elevernas relationer sinsemellan, samt för lärarnas relation till eleverna. Här bekräftades studiens andra 

hypotes om att den vägledande funktionen skulle vara mest förmånlig för lärare och elev. Däremot 

bekräftades inte hypotesen att lärarnas tidigare erfarenhet av funktionerna skulle vara en avgörande 

faktor för deras attityder och trosföreställningar om funktionerna. Detta säger emot tidigare teorier av 

Hew och Bush (2007) och Ertmer et. al (2012). Deras teorier identifierade däremot även lärarnas 

kunskap och färdighet som en ytterligare faktor, och enligt det kvalitativa resultatet i denna studie så 

kan detta vara en avgörande faktor för hur lärarna ser på användandet av funktionerna i skolmiljön. 

Lärarna rapporterade själva att de inte hade tillräckligt med kunskap om funktionerna och därför inte 

kunde se ett användningsområde för dem i en pedagogisk miljö.  

Med hjälp av studiens resultat kan man se vilka funktioner som lärarna anser lämpa sig bäst inom 

pedagogiska ändamål, och varför lärarna anser detta. Man kan även se vilka funktioner som lärare inte 

tycker lämpar sig, och varför. Det kvalitativa resultatet visar dessutom på vilket sätt som lärarna kan 

tänka sig att använda dessa funktioner. Kim et. al (2012) menade att hur lärarna integrerade tekniken i 

skolmiljön var kopplat till lärarnas epistemologiska uppfattningar om vad som är kunskap och lärande. 

Genom åtgärder kan lärarnas epistemologiska uppfattningar förändras, med förslagsvis mer 

information om tekniken och stöd till lärarna för att integrera den i undervisningen, vilket kan bidra 

med att fler lärare ser ett användningsområde för dessa funktioner.  
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