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1. Inledning 
 
Vi lever i en värld som är i ständig förändring. Nästan varje dag presenteras något nytt, för att 
göra våra liv lättare att leva. Dessa framsteg sker kanske främst genom tekniken. Men som en 
följd av den nya tekniken diskuteras även konsekvenser. Med kopplingar till mitt område 
diskuteras iPad i relation till (a) Paddnacke (Johansson, 2014), (b) Närsynthet (Hesser, 2015) 
och det kanske mest relevanta inom mitt område (c) Skärmtid (Dunkels, 2015). Dunkels 
forskningsslutsatser visar att det inte är tiden framför skärmen som vi ska oroa oss över, utan 
snarare handlar det om innehållet och kvalitén av det som unga gör på skärmen. Detta visar att 
det är ett aktuellt område och att det finns ett fortsatt behov av att föra insiktsfulla samtal om 
vad vi använder skärmtid till i skolan. Digitala lärverktyg spelar en stor roll i dagens samhälle 
och digital kompetens blir allt viktigare för alla människor, och skolan är inget undantag. 
Detta blir extra tydligt när man tar del av EU:s åtta nyckelkompetenser, där digital kompetens 
utgör en av dessa åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande (Europeiska kommissionen, 
2007). Vårt resonemang och vårt tänkande påverkas av digitala kommunikationsformer som 
vi omges av, exempelvis surfplattor och mobiltelefoner. Ett vanligt synsätt bland tänkare, som 
undersöker hur människor förhåller sig till medieteknologin, är att tekniken inte uteslutande 
betraktas som ett verktyg, som människan kan använda, utan att den snarare kan fungera som 
en förlängning av människan, en protes (Ingvarsson & Lindhé, 2012). Enligt digital 
epistemologi är det interaktionen med omgivningen som formar oss. Utifrån detta synsätt 
innebär ett nytt medium också en ny människa (Ibid). 

 
Den digitala tekniken ger oss speciallärare, som ej är uppvuxna med detta, utmaningar. 
Prensky (2001) resonerar om ”Digital Immigrants” och ”Digital Natives” för att beskriva 
skillnaden mellan oss immigranter och den digitala generationen. Begreppet digitala 
immigranter syftar på dem som föddes före 1980-talet. Den digitala tekniken har här inte varit 
en självklarhet i uppväxten menar Prensky, utan de har fått lära sig detta utifrån andra 
förutsättningar än de som han nämner digitalt infödda, det vill säga de som är födda efter 
tidigt 1980-tal (Ibid). Utifrån detta tankesätt, är inte digital teknik enbart ett verktyg, utan 
något helt självklart för de yngre generationerna. Eftersom jag själv räknas till de digitala 
immigranterna, ser jag också flera fördelar med att studera detta område. 

 
I den digitala tekniken ser vi en ny våg som sköljer över skolan i och med införandet av 
surfplattor i undervisningen. Lärare riskerar ännu en gång att tvingas använda teknik som de 
inte till fullo behärskar (Jedeskog, 2000). Specialpedagogiska skolmyndigheten, (SPSM), 
satsar på området ”IT i lärandet” (Engberg, 2013), och för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning kan IT i form av moderna verktyg många gånger vara en förutsättning 
för god inlärning (Ibid). Digitala lärverktyg är för oss lärare ett intressant och aktuellt område 
att studera närmare. Vi vet att nyare sätt att lära och den moderna tekniken kan underlätta och 
stödja skolarbetet, men i dag gäller det att lärare kan klara dubbla roller. Dels roller som 
stabiliserande länk mellan det gamla och det nya och dels roller som språngbräda mot det nya 
och det för oss okända. I dag är det särskilt surfplattor, med många finesser som kan 
imponera, och som börjar användas alltmer i våra skolor. Det centrala med surfplattan är dock 
inte tekniken i sig, utan lärandet genom pedagogiska Appar och surfplattan som ett digitalt 
lärverktyg. 

 
Forskning om lärande är ett område med flera infallsvinklar, varav ett är pedagogiska data- 
spel. Lärande och spel sätts många gånger i samband med varandra. Gee (2003) menar att 
dataspel har en stor potential som lärande medium, medan Linderoth (2004, 2012) anser att 
det är svårt att använda sig av kunskapsinlärning och underhållning som kombination i 
praktiken. Jag förstår det som att Linderoth menar att vi måste undersöka noggrannare, vad 
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man egentligen lär sig. Det framstår därför som rimligt att undersöka vad det är som eleverna 
lär sig, när de använder pedagogiska Appar. Jag tänker att andra kollegor behöver ta del av 
detta och vänder mig till litet mer erfarna speciallärare och specialpedagoger för att ta reda på 
vad som gjorts inom detta område. Med denna text vill jag därför bidra med kunskap och nya 
sätt att tänka om möjligheter och begränsningar i att använda pedagogiska Appar i 
specialpedagogisk verksamhet. 

 
1.1 Bakgrund och syfte 
Varje lärare är ansvarig för hur eleverna lär sig använda tekniken (UNESCO, 2008). En-till- 
en–satsningar (en dator/surfplatta per elev) sprider sig över Sverige och i och med ökade 
investeringar i teknik uppkommer också allt fler frågor om innehåll och pedagogik. Även om 
tillgången till datorer i stort sett är god i svenska skolor i dag, och ökar alltmer för varje år, så 
visar en europeisk studie, ESSIE (2013), samtidigt att användandet av informations – och 
kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen endast används i begränsad omfattning i 
Sveriges skolor. ESSIE står för European Survey of Schools: ICT and Education och har 
genomförts inom EU samt Island, Kroatien, Norge och Turkiet. Dessa länder har i genomsnitt 
21 datorer per 100 elever i årskurs åtta, medan motsvarande siffra i Sverige är 59 datorer. 
Samtidigt ligger själva IKT-användningen i årskurs fyra och även i gymnasiet lägre, när 
Sverige jämförs med de övriga länderna (Wastiau, 2012). Forskning har visat att lärares 
kompetens har betydelse för elevernas prestationer (Owston, 2006). Lärare har otillräcklig 
utbildning i den pedagogiska användningen av IKT (OECD, 2008). Tallvid (2010) menar att 
det som behövs är medvetna, kontinuerliga kompetensinsatser, som är både strategiska och 
långsiktiga, för att öka kunskaperna i hur man kan utnyttja digitala lärverktyg. 

 
Behovet av kunskaper om IKT är idag något som betonas internationellt. Digital kompetens är 
en av de åtta nyckelkompetenserna som Europeiska kommissionen (2007) menar att alla 
medborgare ska utveckla. Eftersom dagens samhälle snabbt förändras och utvecklar ny teknik 
som utmärks av internationalisering, utformades år 2007, en europeisk referensram med åtta 
nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. Tanken är att den allmänna kompetensen ska 
utvecklas, där bland annat arbetet med digital kompetens innebär att sprida kunskapen som 
krävs i det digitala samhället kring IKT-färdigheter. Detta för att möjliggöra såväl individens 
delaktighet i samhället som att kunna vara informerad (Europeiska kommissionen, 2007). IKT 
ger nya möjligheter för lärande och utveckling och särskilt viktig är digital kompetens i 
utbildningssammanhang för de med olika funktionsnedsättningar. Skolor behöver ta ett 
särskilt ansvar för att samtliga elever förbereds för den digitala eran och på de sätt som varje 
elev är i behov av (Brodin, 2010). Samuelsson (2014) visar i sin avhandling att om tekniken 
ska kunna finnas där för att kompensera, behövs två delar. Dels krävs tydligare riktlinjer i 
läroplanen och dels beror det på varje lärares kunskap om och intresse för IKT. När det gäller 
arbetet med digitala lärverktyg och digitaliseringen av skolan har Lärarförbundet (2013) 
ringat in tre viktiga områden som behöver förändringar för att svensk skola ska kunna bli mer 
digital enligt läroplanen och skollagen. Det digitala lärandet i skolorna behöver för det första 
en långsiktig plan, en nationell strategi, där även ansvarsfördelningen förtydligas. Vidare 
behöver skolan för det andra kompensera för skillnaderna i elevernas förutsättningar och 
bakgrund. Därmed krävs det att skolan ger alla likvärdiga möjligheter att bli förberedda för 
det digitala kunskapssamhället. Här visar Lärarförbundets undersökning att nio av tio 
föräldrar anser att deras barn skaffar sig digital kompetens hemifrån. Slutligen poängteras för 
det tredje, vikten av att lärarna också får möjlighet att kontinuerligt kompetensutvecklas inom 
det pedagogiska arbetet med digitala lärverktyg, något som även Tallvid (2010) understryker i 
sin studie. Det Lärarförbundet lyfter fram kan förstås som att förändringarna måste ske på 
såväl individ-, grupp- som organisationsnivå. 
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Syftet med IT- användningen i svensk skola är att öka elevernas måluppfyllelse, men också att 
utveckla nya arbetsformer eller metoder samt att öka positiva känslor kring lärande såväl för 
elever som för lärare (Hallerström & Tallvid, 2008). I läroplanen för grundskolan (Lgr 11), 
står det idag ännu tydligare än tidigare hur skolan ska förse eleverna med ”tidsenliga 
lärverktyg” och att ”digital kompetens” är en viktig komponent i lärandet. I skriften ”IT i 
lärandet för att nå målen” som är utgiven av SPSM (2011), refereras till formuleringar i 
styrdokumenten. För elever som hamnat i behov av särskilt stöd, så kan IKT vara en 
förutsättning för god inlärning, något som ställer krav på lärarnas kompetens (Ibid). 

 
Allt fler skolor köper in det digitala lärverktyget surfplattan. Detta sker till stor del utan att det 
finns några större vetenskapliga studier som stöder surfplattans värde som lärverktyg (Statens 
beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014). Det handlar inte om att eleverna har en 
viss sorts surfplatta eller inte, utan om tiden för lärarna att planera och fundera kring hur 
undervisningen kan läggas upp. Med alla marknadens Appar är det viktigt för lärare att kunna 
ta ställning till om Apparna bidrar till lärande eller inte. 

 
Studiens syfte är att beskriva speciallärares och specialpedagogers erfarenheter av att arbeta 
med pedagogiska Appar på surfplattor. De forskningsfrågor som utgår från syftet är således: 

 
 

x Vilka möjligheter till lärande ser speciallärarna och specialpedagogerna i arbetet med 
pedagogiska Appar? 

x Vilka begränsningar avseende lärande ser speciallärarna och specialpedagogerna i 
arbetet med pedagogiska Appar? 

 
 
1.2 Begreppsutredning 
Detta avsnitt riktar sig till läsare som vill ha en närmare förklaring av begrepp, vars innebörd 
är betydande i den fortsatta läsningen. 

 
Specialpedagogik – Oftast definieras specialpedagogik internationellt som ”åtgärder för 
personer med olika funktionshinder” (Brodin & Lindstrand 2007, s.15). Nationellt sett bygger 
specialpedagogik även på vetenskapen om faktorer som påverkar lärande och utveckling hos 
elever i behov av särskilt stöd. Det handlar om att bidra till att den naturliga variationen av 
elever kan mötas i skolan och om att elever periodvis under sin skoltid kan vara i behov av 
stöd i undervisningen (Ibid). Detta synsätt innebär att miljön kan förbättra möjligheterna till 
ett mera normalt liv även för elever med funktionsnedsättning. Tidigare forskning kring 
specialpedagogik visar att det avvikande tillskrivits eleven, vilket resulterat i att omgivningen 
inte ifrågasatts som orsak till svårigheter (Persson, 2005). Enligt denna syn måste individen 
själv normaliseras genom att lära sig kompensera de hinder som funktionsnedsättningen 
medför. Brodin och Lindstrand (2004) beskriver specialpedagogik som ”de åtgärder som sätts 
in där den vanliga pedagogiken inte räcker till för att ett barn ska kunna tillgodogöra sig 
undervisningen på samma villkor som andra skolbarn” (s.84). Prefixet ”special” talar om att 
det är något speciellt utöver den vanliga pedagogiken. Cook och Schirmer (2003) anger tre 
kriterier som behöver uppfyllas för vad detta speciella skulle kunna vara, (a) effektiva 
undervisningsmetoder för elever med funktionshinder, (b) väl beprövade metoder samt (c) 
unika metoder för specialpedagogiken. Elever lär sig på olika sätt och behöver olika 
lärverktyg för att nå de uppsatta målen i skolan. Undervisningens kvalitet anses vara 
avgörande för resultaten, inte personernas eventuella funktionsnedsättning (Tufvesson, 2011). 
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Inom den specialpedagogiska forskningen är det socialkonstruktivistiska perspektivet ett 
perspektiv som ofta används och som bygger på sociala fenomen och hur den sociala 
verkligheten är konstruerad. Detta sker i interaktion mellan människor för att begripliggöra 
verkligheten. Ett perspektiv som kan knytas till ett konstruktivistiskt perspektiv inom det 
specialpedagogiska området är det relationella perspektivet (Emanuelsson, Persson & 
Rosenqvist, 2001; Persson 2003). Utifrån ett sådant perspektiv på specialpedagogisk 
verksamhet och elevers svårigheter är det viktigt att se samspelet och interaktionen mellan 
olika aktörer. Till skillnad från det kategoriska perspektivet, som relateras främst till 
individen, betonas här samspel mellan individen och omgivningen och svårigheterna ses som 
sociala konstruktioner. Exempelvis talar man om elever i svårigheter snarare än elever med 
svårigheter (Emanuelsson et al, 2001). Skillnaden mellan dessa perspektiv kan något förenklat 
ses som om samhället och organisationer producerar funktionshinder och skolsvårigheter, 
medan det socialkonstruktivistiska perspektivet bygger på kulturella föreställningar om 
funktionsnedsättningar och skolsvårigheter som finns under vissa tidpunkter. 

 
Pedagogiska spel – Pedagogiska spel kan ses som pedagogiska hjälpmedel och är enligt 
Nationalencyklopedin ”detsamma som läromedel, resurs för lärande och undervisning”. Idag 
innefattar ”läromedel även digitala resurser för informationshämtning, kommunikation och 
produktion av multimodala texter samt spel” [NE, 2013]. Spel kan innefatta både analoga och 
digitala spel, men med spel i den här studien menas pedagogiska digitala spel som är i form 
av pedagogiska spelappar/Appar. 

 
Surfplatta – En surfplatta (eng. tablet) är enligt Nationalencyklopedin en ”pekdator med 
avancerade funktioner och uppkoppling mot Internet via trådlöst nätverk eller via 
mobiltelefonnätet” (NE, 2013). Surfplattan styrs med hjälp av fingertopparna eller en penna 
och är ett lärverktyg som ger elever och lärare nya möjligheter till att kommunicera, skapa, 
redovisa och lära på alternativa sätt. För att alla funktioner som till exempel att hantera mail, 
läsa tidningar och spela spel ska kunna användas, krävs att man laddar ner en App, en 
applikation, som är tillämpningsprogram vilka kan jämföras med genvägar på en dator. Dessa 
gör det möjligt att utföra olika aktiviteter, exempelvis kan man få en text uppläst. Det finns 
hundratusentals Appar, som kan laddas ned gratis eller mot en kostnad, och utbudet växer för 
varje dag. Begreppet läsplatta förekommer också, men detta är en e-bokläsare. Till skillnad 
från surfplattorna har läsplattorna en skärm, en så kallad e-bläckskärm, som är gråaktig och på 
så vis vänligare för ögonen och därmed blir läsningen av digitala böcker behagligare. 

 
 
2. Teorigenomgång 

 
I kommande del beskrivs några lärteorier. Dessa är viktiga i relation till syftet och kommer 
även att ligga till grund i analysen. 

 
2.1. Lärande och motivation 
Med begreppet livslångt lärande är tanken att människans lärande fortgår hela livet. I detta 
sammanhang talas om två typer av lärande, nämligen formellt och informellt lärande. Med 
formellt lärande avses det planerade och målinriktade lärandet som sker exempelvis inom 
ramen för skola och universitet. Informellt lärande, så kallat vardagslärande, är däremot det 
lärande som sker i vardagen eller i arbetslivet och kan visserligen vara medvetet och planerat, 
men övervägande lär människan sig spontant och omedvetet (Ellström, Gustavsson & 
Larsson, 1996). 



9  

Motivation påverkar resultatet av lärande och en viktig motivator är aktivitet inom olika 
områden (Dysthe, 2003). Olika synsätt på lärande förespråkar olika teorier om motivation 
(Glasser, 1996) och dessa visar varför vi väljer att göra en del saker men inte andra. Lust, 
nyfikenhet, vilja, intresse, nöje, belöningar och nytta är exempel på faktorer som kan påverka 
vår motivation. Enligt Glasser är motivation den kraft som driver eleven. Forskningen skiljer 
på yttre och inre motivation och gemensamt för dessa båda former av motivation är att de 
handlar om lust och förväntan (Imsen, 2006). Yttre motivation handlar många gånger om de 
förväntningar och krav som ställs på eleven (Illeris, 2007). Den yttre motivationen drivs av en 
belöning i form av exempelvis verbal positiv förstärkning, stjärnor eller avklarade, uppnådda 
mål. Enligt Imsen är det den yttre påverkan som skapar motivation och att belöningar kan 
fungera som en morot för alla elever. Giota (2001) menar däremot att det här handlar om de 
kunskapsmässigt duktiga eleverna som når framgång genom belöningar. Inre motivation leder 
oftare till ett givande lärande och även till ett livslångt lärande (Gärdenfors, 2010). När 
elevens upptäckarlust och nyfikenhet används vid inlärningen så drivs de av den inre 
motivationen. Många gånger är det intressen hos eleven som skapar och kan höja 
motivationen och därmed självkänslan. 

 
En annan aspekt av lärande är arbetssätt eller arbetsform. I Wasik och Slavins (1993) 
utvärdering av en-till-en undervisning, där det gäller fem olika inlärningsmetoder som ska 
stödja elever i läs- och skrivsvårigheter, framkom att en-till-en undervisning som metod ger 
bäst utveckling när det gäller elevers läsinlärning. En-till-en undervisning kan i skolans värld 
innebära att en elev handleds av någon med mer erfarenhet av det som ska studeras. 
SBU:rapporten visar att det finns stöd i forskning för att om kopplingen mellan språkljud 
(fonem) och bokstäver (grafem) tränas strukturerat, så stärker det elever med dyslexis 
förmåga att läsa, skriva och förstå innehållet i en text (SBU, 2014). Elever i svårigheter ska 
inte lämnas själva att träna sin läsning och en-till-en metoden är en alternativ väg att gå för de 
elever som inte lär på traditionell väg, i den traditionella lärmiljön. Enligt Wasik och Slavin 
(1993) är metoden visserligen kostsam, men har dock visat sig vara mycket effektiv för dessa 
elever som hamnat i svårigheter med inlärningen. De menar också att i ett längre perspektiv 
kan en sådan dyr metod kanske också bli kostnadseffektiv. Ahlberg (2001) skriver om vikten 
av att hitta balans såväl mellan variation och struktur i lärandet som balans mellan krav och 
elevens förmåga. För att fler elever ska uppleva ett lustfyllt lärande och inte ständigt 
misslyckas är det nödvändigt att pröva olika vägar. Att lärarna har goda kunskaper om hur 
eleverna lär, kan kartlägga möjligheter och hinder för lärande samt formulera mål är därmed 
viktigt. Likaså att lärandet kopplas till elevens intressen, känslor och behov har stor betydelse 
för deras lärande (Ibid). Men lärande har inte alltid uppfattats på samma sätt och definieras 
därför i olika lärteorier, det vill säga teorier om hur lärande går till och olika sätt att se på 
lärande. Genom att studera dessa olika perspektiv går det att få en ökad förståelse för varför 
undervisning planeras, struktureras eller förmedlas som den gör idag. 

 
2.2. Behaviourism 
Behaviourismen har en empirisk syn på lärande, vilket innebär att våra handlingar styrs av 
konsekvenser som liknande handlingar tidigare följts av. Inlärning definieras som en 
förändring av det yttre observerbara beteendet. Våra tankar, föreställningar och reflektioner är 
inte observerbara och kan därmed inte observeras med objektiva, vetenskapliga metoder. 
Behaviourismen är influerad av positivism, eftersom det ställs höga krav på observationer och 
objektivitet (Säljö, 2000). 

 
Enligt Skinner (1904-1990), som vidareutvecklade behavourismen, handlar lärande om 
kopplingen mellan stimulus och respons. Individen motiveras av att upprepa beteenden där 
man upplever någon form av positivt resultat, med belöning eller förstärkning. På samma sätt 
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minskar beteendet om man inte upplever någon förstärkning eller får någon form av negativ 
effekt som bestraffning. Lärande bör läras ut genom systematiskt uppbyggda drillövningar, 
som tar eleven från det enkla till det komplexa. Repetition förstärker kopplingen mellan 
stimulus och respons, vilket motverkar glömska enligt behaviouristerna (Säljö, 2003). Inom 
detta synsätt är belöning och bestraffning något som kan motivera inlärningen (Dysthe, 2003) 
och beteenden som ignoreras och inte förstärks, tenderar att försvinna helt så småningom 
(Säljö, 2000). För att beteendet ska kunna förstärkas eller försvagas måste konsekvenserna 
ske omedelbart efter att beteendet inträffat (Slavin, 2000). Det viktiga är sedan att observera 
vad som händer med beteendet. 

 
2.3. Kognitivism och konstruktivism 
Kognitivismen är en reaktion på det behaviouristiska tankesättet som ansågs ofullkomligt. I 
kognitivismen beskrivs och förstås individens kognitiva förmågor och  mentala 
tankeprocesser. Många teorier handlar om hur hjärnan fungerar när det gäller hantering av 
information. I hjärnans långtidsminne och korttidsminne eller arbetsminne registreras till en 
början en stor mängd information från våra sinnen, där endast en liten del går till 
arbetsminnet. Informationen behöver sedan repeteras för att registreras i långtidsminnet, att 
sedan utföra ett moment väldigt många gånger så att det till slut leder till att man kan det utan 
ansträngning, kallas för automatisering (Slavin, 2000). Överinlärning, det vill säga att eleven 
fortsätter att öva även efter att man kan det, ökar möjligheterna att minnas en längre tid (Ibid, 
Lindgren, 2012). Vidare kan informationen lagras såväl verbalt som visuellt, något som bidrar 
till att underlätta inlärningen om informationen presenteras i båda formerna (Ibid). Lärandet 
ses här som en del av elevens inre processer. 

 
Ett element inom den kognitiva traditionen som växt fram under de senaste decennierna och 
som har fått stort inflytande när det gäller synen på lärande är konstruktivismen. Piaget (1896- 
1980) är en företrädare för denna, vars konstruktivistiska syn innebär att kunskap konstrueras 
av eleven själv i mötet med omvärlden (Säljö, 2000). Enligt Dysthe (2003) blir eleverna 
motiverade, då de aktiveras inom olika områden, ställs inför olika problem och när deras 
förväntningar och tidigare erfarenheter inte riktigt går ihop. Piaget beskriver detta med 
begreppen assimilation och ackommodation (Illeris, 2007). Med assimilation menas den 
process då omgivningen rättar sig för att passa eleven medan ackommodation sker när eleven 
ändrar sig för att anpassa sig till omgivningen (Ibid). Svårigheten med assimilativt lärande är 
att lärandet binds till ett visst sammanhang som exempelvis ett ämne i skolan. Illeris (2007) 
menar att det kan vara svårt att tillämpa det man lärt sig i andra sammanhang. 

 
Både Piaget och Vygotskij (1896-1934) betonar samspelet mellan samhälle, natur och 
människan. Deras syn på lärarens roll vid inlärningsprocessen skiljer dem däremot, då Piaget 
är mer inriktad på den enskilde individen, där utveckling kommer före inlärning och kan vara 
oberoende av inlärning. Vygotskij betonar det sociala samspelet mellan lärare och elev, att 
man inte lär sig utan att utvecklas eller utvecklas utan att lära (Dysthe, 2003). Dessutom kan 
läraren främja utveckling genom att tillsammans med eleven ingå i lärprocessen, något som 
ger läraren en mer central roll. 

 
2.4. Sociokulturell teori 
Det sociokulturella perspektivet, där Vygotskij (1896-1934) är förgrundsfigur, kan ses som ett 
alternativ till behaviourismen, kognitivismen och konstruktivismen. Utgångspunkten i ett 
sociokulturellt perspektiv är att man lär sig i samspel med andra (Säljö, 2005). Fysiska, 
intellektuella eller språkliga artefakter eller redskap medierar tillvaron, det vill säga hjälper 
och öppnar upp nya sätt för individen att förstå och hantera tillvaron. Förmågan att använda 
dessa redskap är viktigt för lärandet. Tänkande är beroende av kultur och länken mellan 
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tänkande och interaktion är kommunikation. Våra kunskaper och intellektuella förmågor 
utvecklas och förändras hela tiden menade Vygotskij. Med begreppet ”utvecklingszon” (ZPD, 
zone of proximal development) menade Vygotskij att barnet alltid lär sig mer genom 
interaktion än vad man  kan lära sig på  egen hand (Säljö, 2000  s. 120). Genom lagom 
utmanande uppgifter, där läraren ska lägga kunskapsnivån ett steg högre än vad eleven klarar 
på egen hand och genom att bygga vidare på det eleven redan kan, utvecklas lärandet. Om 
man lägger sig på en mycket högre eller lägre nivå, det vill säga utanför den proximala 
utvecklingszonen, får eleven inget utbyte av undervisningen. Däremot kan eleverna hjälpa och 
handleda varandra och därmed uppnå nästa steg i utvecklingen (Ibid). Enligt detta synsätt blir 
samspelet avgörande för utveckling och lärande. Med hjälp av litet handledning i 
omgivningen ges eleven möjlighet att använda redskap för lärande och för att förstå, men 
även för att hitta hjälpmedel för att eleven ska vara så delaktig som möjligt i vardagen. I det 
sociokulturella perspektivet eller  det socialkonstruktivistiska  perspektivet, varifrån 
specialpedagogiken har utvecklats, understryks att det är i interaktion med andra människor 
som inlärning sker (Dysthe, 2009). 

 
Enligt både ett sociokulturellt synsätt och kognitivismen eller konstruktivismen är elever 
naturligt motiverade att lära sig och söka kunskap, men det behövs även en god lärmiljö. En 
traditionell undervisning anser Vygotskij är om läraren gör allting, vilket inte är utvecklande 
eller utmanande för eleven. Problemlösningsförmågan ska eleven successivt tränas in i, för att 
till slut kunna arbeta själv med detta på egen hand (Ibid). Uttrycket ”learning by doing” 
förknippas ofta med Dewey (Ibid, s.120). Enligt pedagogen Dewey (1859-1952), skapas 
kunskap genom aktivitet och betydelsefulla situationer. Läromedel bör inte användas menar 
han och enligt både Vygotskij och Dewey är det elevernas intresse som undervisningen ska 
utgå ifrån. Eftersom samhället är i ständig utveckling, krävs det att undervisningen anpassas 
och förnyas för att skapa möjligheter att lyckas, menar Dewey (Sundgren, 2005). 

 
2.5. Multimodalt lärande 
Multimodalitet inom lärande innebär att flera medier kan användas för att skapa mening och 
innebörd på ett varierat sätt med till exempel bild, text, tal, rörelse och gester vid inlärningen 
(Kress, Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis, 2001; Kress, 2010). Gärdenfors (2010) betonar vikten 
av att så många sinnen som möjligt involveras i lärandeprocessen. Många gånger är texter i 
datorn eller på surfplattan multimodala. Bjar och Liberg (2003) menar att detta samspel 
mellan olika sinnen möjliggör för eleverna att fördjupa sin förståelse, ett multimodalt 
meningsskapande. Elevers olika inlärningsstilar, naturliga kreativitet och fantasi är något som 
ska tas tillvara. Det finns olika inlärningsstilar och inlärningen delas många gånger in i 
visuell, auditiv, kinestetisk och taktil (Boström, 2013). Med visuellt lärande menas att man 
använder synen och här kan man vara starkare inom det textvisuella eller minnas bättre 
genom bilder. Auditivt lärande innebär att man lär genom att lyssna och kan exempelvis ha 
lättare att komma ihåg muntliga instruktioner. Den kinestetiskt lärande behöver röra på sig 
oftare för att kunna fortsätta att koncentrera sig på arbetet och det är också genom att röra på 
kroppen som det kan vara lättare att lära. Elever som föredrar taktilt lärande minns och 
koncentrerar sig bättre när händer och fingrar används vid inlärningen (Ibid). Hylén (2007) 
ser en stor fördel med digitala lärresurser eftersom de för det mesta är multimodala, det vill 
säga man har möjligheten att arbeta med bild, ljud och text på samma gång. Detta menar han 
har stor betydelse för att få med olika lärstilar, motivation, samverkan samt att få snabb 
återkoppling. 

 
Med tanke på att multimodalitet förstärker lärande kan flera pedagogiska metoder i spel vara 
en fördel. Linderoth forskar om lärande genom digitala spel och området har studerats sedan 
1980-talet av exempelvis Gee. Man skiljer på spelifierat lärande (eng. gamification) och 



12  

spelbaserat lärande, vilka är två olika sätt att se på användningen av spel i syfte att lära. 
Spelifiering är att lägga till ett ”speltänk” till lärmiljön, så att det blir en förstärkning av det 
som redan görs i skolan. Spelbaserat lärande handlar däremot om att använda digitala spel i 
undervisningen för att lära sig något (Raymond, 2013). 

 
Sammanfattningsvis har vi kunnat se att det finns olika sätt att se på hur lärande sker. 
Lärteorier är en reaktion på eller mot något tidigare existerande och tar sina utgångspunkter i 
den era de har uppstått och i den kultur de sedan har spridits. För den här studien är 
lärteorierna viktiga i relation till syftet. Motivation påverkar resultatet av lärande och en viktig 
motivator är aktivitet. Forskningen skiljer på inre- och yttre motivation. Inre motivation 
bygger på intressen, det ska kännas meningsfullt att lära och det är de inre krafterna som styr, 
medan yttre motivation bygger på yttre belöningar som exempelvis beröm. Multimodalt 
lärande innebär att flera medier kan användas för att skapa mening och innebörd på ett 
varierat sätt med till exempel bild, text, tal, rörelse och gester vid inlärningen. 
Tanketraditioner som dominerat synen på lärande är behaviourism, kognitivism och 
konstruktivism. Sociokulturell teori kan ses som ett alternativ till dessa. I behaviouristisk 
lärteori reagerar människan på stimuli genom specifik respons och med detta perspektiv blir 
förstärkningar av önskvärda beteenden vanliga. Kognitivismen kännetecknas av att vi är 
lärande människor som får kunskap från erfarenheter när de bearbetas inom oss. Ett element 
inom kognitivismen som fått stort inflytande när det gäller synen på lärande är 
konstruktivismen, vilken innebär att individen inte bara passivt tar emot information utan 
själv konstruerar sin förståelse av omvärlden. Det sociokulturella perspektivet utgår från att 
alla individer lär sig hela tiden. Detta sker i alla sociala sammanhang och det innefattar socialt 
samspel, redskap och stöd, där språket är det viktigaste kulturella redskapet. 

 
 
3. Tidigare forskning 

 
Avsnittet tidigare forskning tar sin utgångspunkt i tre områden, IT och lärande, Pedagogiska 
Appar samt Surfplattan och lärande. 

 
3.1. IT och lärande 
Cox (2012) menar att det är viktigt att förstå de senaste fyra decenniernas utveckling inom IT 
och lärande, för att komma till klarhet i hur komplext detta forskningsområde är idag. Hon 
presenterar en analys av forskning och skriver att så tidigt som på 1960-talet forskades det om 
IT och lärande. Då studerades hur ett fåtal studenter använde IT i formella miljöer och vilken 
effekt denna extra aktivitet hade på deras lärande. Forskningen från 1980-talet visar bland 
annat på det stora behovet av kompetensutveckling av lärarna, att minskade teknikkostnader 
ledde till att studenter nu började få tillgång till datorer men också till utbudet av särskild 
pedagogisk mjukvara. De bärbara datorerna, trådlösa nätverken och de mobila enheterna, som 
kom på 1990- och 2000-talet, har sedan medfört att allt mer utjämna gränserna mellan de 
formella och informella lärmiljöerna (Ibid). Hur den informella användningen av digitala 
medier kan påverka elevers uppfattning, förståelse och tolkning av kunskap, är ett komplext 
område menar Cox, likaså hur det multidimensionella lärandet genom medier i informella 
miljöer påverkar det formella lärandet. Vidare tar Cox upp risken med de digitala och 
kognitiva klyftorna. Det vill säga att elever som har digitala medier i hemmet har fördel av 
detta i skolans IT-användning och att elevers kunskap om och i ett visst medium också 
påverkar hur de kan använda detta på bästa sätt. Hon visar även hur sparsamt digitala medier 
används i dagens formella lärmiljöer. Anledningen kan vara brist på både resurser och tid, 
samt den snabba utvecklingen inom området (Cox, 2012). 
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3.2. Pedagogiska Appar 
Risconscente (2012, 2013) lät 122 femteklassare från två skolor och fyra klasser använda en 
App, för att spela ett matematikspel, i 20 minuter dagligen under en femdagarsperiod. Appen 
visade sig ha en positiv inverkan på elevernas förmåga att räkna med bråk och tidsaspekten 
kan ha bidragit till att eleverna stärkte sin huvudräkning. Bland de viktigaste resultaten var att 
deltagarnas provresultat förbättrades med i genomsnitt 15%, vilket var en betydande ökning 
jämfört med kontrollgruppen. Dessutom visade resultaten att matematikspelet stärkte 
elevernas självförtroende och entusiasm för ämnet. Resultaten visar att det som eleverna lärde 
sig genom lek på surfplattans App, kunde hjälpa dem att prestera bättre på matematikprov. 
Med alla marknadens pedagogiska Appar är det viktigt att veta om de hjälper elever att lära 
sig och om de kan bidra till positiv attityd till ämnet. Även om denna studie visar på 
värdefulla insikter så behövs mycket större studier för att testa pedagogiska Appar och att 
upptäcka sätt att använda dem mer effektivt (Ibid). 

 
Svensson (2013)  leder  ett  forskningsprojekt  om hur  Appar  kan  hjälpa  elever i  läs-  och 
skrivsvårigheter. I projektet, där cirka 300 elever deltar, undersöks hur läs- och skrivförmågan 
kan förbättras genom att systematiskt och intensivt använda Appar på surfplattor i 
undervisningen. Studien är uppdelad i två elevgrupper, ena gruppen använder enbart Apparna 
och den andra gruppen kombinerar användningen av Appar med att träna läs- och 
skrivförmågan. Inledningsvis får eleverna göra ett förtest, ett resultat som sedan följs upp 
under studiens gång och därefter ett år efter studiens slut. Hittills har arbetet ökat 
motivationen och uppfattats som givande av såväl elever som lärare (Svensson, 2013). 

 
I ytterligare en studie framkom att elever med hjälp av en App lärde sig läsa och skriva med 
bra resultat (Genlott & Grönlund, 2013). Metoden, då eleverna med teknikens hjälp skriver 
sig till lärande, har använts i klasser med elever från årskurs ett. Under ett skolår jämfördes 
två grupper som använde metoden i undervisningen i förhållande till två kontrollgrupper som 
arbetade utifrån en mer traditionell läs- och skrivinlärning. Det nya arbetssättet har enligt 
studien flera fördelar. Bland fördelarna var (a) att elevernas läshastighet ökar snabbare, (b) 
men de skriver framför allt längre texter, som är både bättre formulerade och strukturerade, 
och i Appen ges eleverna möjlighet att fortare uttrycka sig skriftligt. Andra fördelar som 
framkom var (c) att självförtroendet hos eleverna ökade när det gäller deras läsning och 
skrivning, i synnerhet bland de osäkra eleverna. De läste ofta klasskamraternas kommentarer 
på texterna många gånger, något som möjliggjordes genom att de fanns publicerade på 
klassens webbplats. Eleverna skriver och delar dokumenten, vilket gör att de andra eleverna 
och lärarna kan gå in och ge feedback. Ett samarbete som sporrar eleverna och texterna ser 
bra ut efter att de har korrigerats. (d) Surfplattan gör också att alla kan inkluderas, vara med 
efter sina förutsättningar. Kunde man inte läsa riktigt ännu, hjälpte talsyntesen till att få texten 
uppläst och på så sätt kunde eleven också klara av att kommentera andras texter. (e) Det 
konstaterades även att med surfplattan krävs inte heller samma motoriska färdighet av eleven 
som när man skriver med penna. En mer omfattande studie kommer framöver och forskarna 
menar även att metoden skulle kunna överföras till matematikundervisningen. 

 
Frågan är om det finns andra synpunkter på digitala spel som gör dem fördelaktiga för 
lärande, än den tendens som finns att se spelande som något man roar sig med och hör fritiden 
till? Spel påverkar antagligen användarens uppfattning och inställning i större utsträckning än 
äldre media eftersom immersion (språkbad), naturtrogenhet och interaktivitet är viktiga 
moment (Linderoth, 2004). Det är särskilt viktigt vad spelaren uppmuntras att lära sig i början 
av digitala spel och att man kommer underfund med de moment som är relevanta (Gee, 2003). 
Spelens innehåll utgörs av utmanande och tydliga uppgifter med minst ett mål och preciserade 
regler där man utan negativa konsekvenser kan göra fel och misslyckas. Dessutom ger digitala 
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spel en omedelbar återkoppling (feedback), något som visar hur eleven ska ta sig an uppgifter 
och fatta beslut (Laurillard, 1996). Enligt Linderoth är det svårt att använda datorspel i 
undervisningen, eftersom eleverna riktar in sig mer på reglerna än innehållet. Svårigheten 
ligger i att kombinera kunskap och underhållning i praktiken. Den som spelar handlar 
nämligen på ett sätt som inte har med medvetet lärande att göra, utan man skiljer på spelande 
och lärande (Säljö, 2010). Gee (2003) menar att spelutvecklare (designer) har viktiga 
kunskaper om hur lärande sker och att spelaren kommer vidare i spelet eftersom man känner 
en stor motivation. Det gäller att se konsekvenserna av olika val, ha strategier och ställa 
hypoteser samt samarbeta med andra. Detta är viktigare än skolans traditionella 
faktainlärning, men digitala spel behöver utvecklas och anpassas till skolans aktiviteter enligt 
Gee. I en intervju i P1´s Vetenskapsradio hävdar Gulz att av alla pedagogiska Appar som 
används i skolan idag, är det endast ett fåtal som fungerar vid lärande. Anledningen är bland 
annat, menar hon, att varje elev får otillräcklig feedback om vad de gör fel (Leffler, 2015). I 
en studie undersökte forskargruppen de 100 vanligaste pedagogiska Apparna inom matematik 
och svenska. Av dessa kunde 47 Appar räknas som digitala läromedel, varav endast 17 
procent gav någon informativ feedback utöver rätt svar (Sjödén, 2015). 

 
Att elever snabbt förstår digitala spel och kan ta sig från en nivå till nästa nivå är inte ett 
säkert tecken på att eleverna lär sig menar Linderoth och Heath (2012). Vidare skriver de att 
vissa spel innehåller pedagogiska principer, vilka inte är lämpliga att överföra till skolan. 
Datorspelen kan ”ge spelaren ”en känsla av att vara smart” eller som vi kallar det, ge en 
illusion av lärande, ” men när det gäller pedagogik så handlar det om ”att hjälpa elever att ”bli 
smarta” och åstadkomma verkligt lärande.” (Linderoth & Heath, 2012, s. 75). De digitala spel 
som ska vara både underhållande och fungera som inlärning brukar kallas ”edutainment”. 
Underhållande digitala spel kan vara svåra att kombinera med olika moment i inlärningen 
(Hylén, 2007; Linderoth, 2004, 2012). Man motiveras av att ta sig framåt i spelet men inte i 
sitt lärande. Då uppstår frågan om man inte kan motiveras till båda, eftersom det är aktiviteten 
som gör att man lär sig. Här går meningarna isär hos forskarna när det gäller frågan om det 
går att utveckla bra digitala pedagogiska spel som är användbara i utbildningssyfte. 

 
3.3. Surfplattan och lärande 
Surfplattan som ett multimodalt lärverktyg är än så länge ett relativt outforskat område. 
Petersen (2013) anser att i samma takt som skolor satsar på inköp av surfplattor så ökar också 
behovet av forskning. Petersen har kunnat se hur surfplattan fångar barns intresse och att den 
används bland annat som resurs för kommunikation. Hon menar att surfplattan ger yngre barn 
möjlighet att uttrycka sig mer än vad de redan kan, verbalt, och att barns möte med en mängd 
ljud, färg, ljus och former gör surfplattan populär. Vidare har Petersen noterat att surfplattan 
används i grupp, något som gör att barnen hjälper varandra. Att få syn på hur lärandet sker via 
surfplattan och i vilka sammanhang den används, är viktigt att man blir uppmärksam på 
menar hon (Leijon, 2013; Petersen, 2013). 

 
Henriksen, som tillsammans med Runnman (2010) har undersökt och skrivit ”Läsplattan som 
pedagogiskt verktyg för personer med funktionsnedsättning”, menar att barn väldigt fort lär 
sig att hantera verktyget och att enkelheten samt formatet är en av många fördelar. Henriksen 
(2012) framhåller fördelarna med framför allt surfplattorna för elever med funktions- 
nedsättning. Eleverna kan till exempel använda hörlurar till surfplattan, där varje bokstav de 
skriver upprepas och när de är klara läses orden upp för dem. Även att läsa ljudböcker på 
surfplattan är att föredra, eftersom talsyntesen fungerar smidigare på surfplattorna. Här 
markeras ord för ord när texten läses upp, till skillnad från läsplattorna där hela den rad som 
läses markeras. Fördelen är också att teckenstorleken och typsnittet kan anpassas (Ibid). Han 
ser dock att det virtuella tangentbordet kan utgöra ett hinder, då det kan upplevas osmidigt 
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och arbetsamt att skriva längre texter på. Argument som framkommer varför man nu satsar på 
surfplattor i stället för datorer på skolorna, är behändig storlek, kort starttid, lång batteritid, 
men framför allt att surfplattan är så intuitiv och lätt att använda (Banister, 2010; Henriksen, 
2012). 

 
Under perioden mars till och med sommaren 2012, gjordes en studie av surfplattor i åtta 
skolor (Burden, Hopkins, Male, Martin & Trala, 2012). I studien ingick 365 låg- och 
mellanstadieelever som hade tillgång till surfplattan både i skolan och hemma. 
Forskningsresultaten visade bland annat på några framgångsfaktorer. I och med att eleverna 
hade möjligheter att disponera sin surfplatta både i skolan och hemma, medförde det att (a) 
intresset, motivationen, självständigheten och ansvaret för det egna lärandet ökade. Dessutom 
ledde detta till att (b) såväl lärare som elever lärde sig tekniken mycket snabbare, något som 
man menade minskade utbildningsbehovet. Vidare framkom det att (c) lärarnas möjligheter 
att finna alternativa och nyare sätt att arbeta och att lära ökade. Resultaten visade också att (d) 
samarbetet förbättrades mellan elever och mellan lärare. Eleverna kunde hjälpa varandra, 
surfplattan kunde stödja samtliga elever oavsett befintlig nivå och lärarna menade att de hade 
möjlighet att ge återkoppling på elevernas lärande. Även föräldrarna involverades på ett 
positivt sätt, i och med att eleverna hade möjlighet att ta med surfplattan hem (Burden et al, 
2012). 

 
Ett annat projekt, som översatt till svenska förhållanden kan vara av värde, är en studie av 
Chou, Block och Jessnes (2012). I studien, som handlar om geografiundervisning i fyra 
klassrum med surfplattor, ingick 120 elever i högstadieåldern och fyra lärare. Resultaten som 
framkom var bland annat att eleverna blev mer engagerade, arbetade längre tid med 
uppgifterna och utvecklade därmed sin digitala kompetens. Det underlättade även för lärarna 
att föra in elevaktiva arbetssätt (Ibid). 

 
Forskningsresultat kring nyttan av surfplattan i skolan och hur de kan användas på bästa sätt 
är alltså hittills rätt begränsade. Det finns resultat som visar bland annat ökat samarbete och 
hur såväl den grundläggande skriv- och läsinlärningen, som vuxna studenters skrivande 
påverkas, jämfört med traditionell undervisning (Rudhe, 2013). En stor del handlar dock om 
surfplattornas Appar, det vill säga olika former av tilläggsprogram. Mobila enheter som 
surfplattor, med möjlighet att använda applikationer och multimodalt innehåll hämtat från 
nätet, har inte används så länge i skolor vilket gör att forskningen ofta inriktats på iPod 
Touch. Banister (2010) anser att yngre barns lärande stimuleras när Appar, som är utformade 
med tanke på barns lärande, används via bland annat surfplattan. Enligt Banister finns det ett 
behov av aktionsforskning, det vill säga lärare som kan tänka sig att prova modern teknik i 
undervisningen, i samarbete med forskare. Hon menar att det är av stor vikt att läraren avgör 
och väljer rätt Appar som eleverna tillåts arbeta med. Läraren behöver ha en funktionell 
metod för att söka efter applikationer och för att hantera innehållet på surfplattan (Ibid). Att 
prova Appar som hela tiden blir allt fler, ta reda på om de är kopplade till läroplanen och 
lämpliga för elever i behov av särskilt stöd, är en viktig arbetsuppgift för läraren (Attard & 
Northcote, 2011). Walker (2011) har skapat en bedömningsmatris för att underlätta för lärarna 
att granska Apparna. Matrisen kan bistå lärarna exempelvis när det gäller att ta ställning till 
Apparnas användarvänlighet och flexibilitet för att möta elevers olika behov. 

 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det både nationellt och internationellt bedrivs 
arbete inom forskningsområdet IT och lärande. Forskningsresultat kring nyttan av surfplattan 
i skolan och hur den kan användas på bästa sätt är än så länge rätt begränsade. De här 
studierna visar möjligheter till lärande genom pedagogiska Appar på surfplattor. Det finns 
även begränsningar som exempelvis arbetet med att finna dessa pedagogiska Appar, vilka är 
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utvecklade för skolans aktiviteter och som har någon direkt effekt på lärandet. Även om flera 
studier visar på värdefulla insikter, så behövs det större studier för att testa pedagogiska Appar 
och för att upptäcka sätt att använda dem mer effektivt. Intressant är också att notera forskares 
olika syn på huruvida det går att utveckla bra digitala pedagogiska spel som är användbara i 
utbildningssyfte. 

 
4. Metod 

 
I metodkapitlet presenteras vald metod samt motivering av metod. Här redogörs även för 
tillvägagångssätt med undersökningen, forskningsetik samt hur urval och avgränsningar skett. 

 
4.1 Val av metod 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns det två huvudinriktningar, kvantitativ och 
kvalitativ forskning (Fejes & Thornberg, 2009). I kvantitativ forskning ställs ibland en 
hypotes utifrån en teori. Detta studeras sedan exempelvis genom enkäter, vilket medför att 
analysarbetet blir deduktivt (Starrin, 1994). Den här studiens metodologiska ansats är 
kvalitativ. En kvalitativ metod kännetecknas av att ha en närhet till forskningsobjektet. Målet 
är att kunna sätta sig in i den intervjuades situation och se världen genom hans eller hennes 
ögon, det vill säga att se på fenomenet inifrån (Holme & Solvang, 1997). Den kvalitativa 
forskningsansatsen innebär att forskaren får en mer central roll i analysen till skillnad från en 
kvantitativ undersökning, där resultaten kan bli någorlunda lika oberoende av vem som 
genomför undersökningen. Forskaren beskriver en tolkning av verkligheten där kunskap och 
bakgrund blir aktiva redskap i processen (Fejes & Thornberg, 2009). Analysen blir sådeles 
induktiv, eftersom empirin utgör grunden för teoribildandet (Starrin, 1994) Då uppsatsen 
handlar om speciallärarens och specialpedagogers erfarenheter av att arbeta med pedagogiska 
Appar, passade det med kvalitativa intervjuer eftersom kvalitativa metoden inriktar sig just på 
upplevelser, tolkningar och omgivande verklighet utifrån kunskaper och tidigare erfarenheter 
(Backman, 2008). 

 
4.2 Intervju 
För att kunna komma åt människors upplevda eller uppfattade livsnära verklighet kan 
forskningsmetoder som gör så stor rättvisa som möjligt åt denna användas. Vid större 
undersökningar, där intervju som metod används och där man vill kartlägga exempelvis 
människors attityder eller åsikter är det vanligt att tillämpa metoden med hårt standardiserade 
eller strukturerade intervjuformulär. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att man vet att 
alla har fått samma frågor ställda på samma sätt. Även bearbetningen av svaren kan göras på 
samma sätt som med en skriftlig enkät. Den här studiens empiriska material har samlats in 
genom semistrukturerade intervjuer per telefon, vilket kan liknas vid ett samtal där 
intervjupersonen får mycket utrymme (Dalen, 2007). Semistrukturerade intervjuer valdes, 
eftersom det är en flexibel metod (Bryman, 2002) och möjligheten finns att anpassa och ställa 
följdfrågor utifrån den intervjuguide (se Bilaga 2), som förberetts och utvecklats innan 
intervjuerna ägde rum. I den här studien har intervjuaren och respondenten inte kunnat se 
varandra vilket innebär att samtalet enbart bygger på verbal kommunikation. Kroppsspråket, 
till exempel att tolka ansiktsuttryck och se gester, har därmed gått förlorad. Fördelen med 
telefonintervjuer, i jämförelse med direkta intervjuer, är exempelvis att genomförandet tar 
mindre tid i anspråk. Det kan även bidra till att minska felkällor i resultaten. Informanternas 
svar kan påverkas av intervjuarens ålder, etnisk bakgrund, kön etc. Härigenom kan 
informanten svara på ett visst sätt och enligt Bryman (2002) minskar denna form av felkällor i 
och med den distans som telefonintervjuer innebär. 
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4.3 Datainsamling 
En pilotintervju genomfördes inledningsvis, vilket gjorde det möjligt att prova 
inspelningsappen ”Smart Voice Recorder” som laddats ner på mobiltelefonen. Inspelningen 
och intervjuguiden fungerade och var ett stöd vid intervjun, därför gjordes inga förändringar 
inför de kommande intervjuerna. Provintervjun tog ungefär 45 minuter, i kommande 
intervjuer beräknades det därför finnas tid för att ha möjlighet att tala till punkt samt klargöra 
och fördjupa sig i informanternas berättande (Dalen, 2007). Enligt Bryman (2002), är dock 
längden på intervjun mindre viktig för att ha möjlighet att få ett användbart innehåll. Viktigare 
är här att informanten känner sig bekväm i att bli intervjuad. Intervjuerna spelades in med 
hjälp av inspelningsappen och en fast telefon med högtalarfunktion, efter medgivande av 
informanterna. Studiens sex informanter accepterade att intervjun spelades in och verkade 
bekväma i detta. Fördelen med inspelningarna är att forskaren återigen kan bli uppmärksam 
på tonfall, vad som sägs och inte sägs, vilket kan underlätta i analysen av det empiriska 
materialet (Ibid; Dalen, 2007). Varje intervju har tagit mellan 35-45 minuter att genomföra 
och transkriberades i nära anslutning till intervjutillfället, för att bevara så mycket som möjligt 
av upplevelserna kring intervjuerna. Varje transkribering har tagit ungefär sju timmar. 

 
Att transkribera innebär att transformera, det vill säga att något går från en form till en annan 
(Kvale, 1997). I den här undersökningen har muntligt tal övergått till skriftspråk. I själva 
transkriberingen sker även en tolkning med en mängd olika avgöranden (Ibid). Svårigheter 
med transkriberingen kan många gånger vara att höra vad som sägs (Holme & Solvang, 
1997). Inspelningen av intervjuerna fungerade överlag bra och hade bra ljudkvalité. Vid några 
tillfällen var det dock svårare att tyda vad informanterna egentligen sa, men efter att ha 
lyssnat flera gånger på just detta, blev det tydligt vad som sades. Enligt Holme och Solvang 
(1997) bör man bevara de muntliga särdragen. Kvale (1997), menar däremot att genom att 
samtalet får en litterär stil, förtydligas meningen i samtalet. Noggrannheten vid 
transkriberingen har att göra med syfte och vem utskriften är ämnad för (Ibid). 
Transkriberingen har i den här studien underlättat, att komma ihåg vad som sagts i 
intervjuerna, att se mönster eller teman och att i studien kunna få se några uttalanden mer 
tydligt. Valet blev därför att transkribera hela intervjuerna och markera pauser, men inte 
känslolägen. Skriftspråksregler när det gäller stavning har använts för att få utskriften lättläst. 
Talspråk när det gäller meningsbyggnaden har däremot inte ändrats. 

 
4.4 Urval och deltagare 
Hur många intervjuer som ska ingå i en undersökning kan många gånger vara svårt att veta. 
Ett mått kan vara att om man genomfört ett tillräckligt antal intervjuer, så har man också fått 
reda på det man vill veta (Kvale, 1997) och en så kallad mättnad har uppstått. Valet av 
informanter har gjorts med hjälp av McCrackens vägledning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 
& Wängnerud, 2007). Kortfattat handlar det om att tänka på (a) att i början välja ett fåtal 
informanter, (b) ej bekanta och (c) att undvika subjektiva experter. Inledningsvis intervjuas ett 
litet antal personer, vilket fortgår tills informanternas beskrivningar och berättelser ger 
forskaren en klarare bild. Ett genomtänkt urval kan dessutom medföra att ett litet antal 
informanter kan ge en rik analys. En svårighet kan vara att hålla en professionell distans, 
vilket kan göra intervjusituationen obekväm för informanten, varför forskaren inte ska ha en 
relation till personer i undersökningen. I undersökningen valdes att utgå från dessa två 
punkter, det vill säga att till en början ha få informanter och att intervjua obekanta. Den tredje 
punkten att välja icke subjektiva (objektiva) experter, följdes däremot inte eftersom 
speciallärare och specialpedagoger med erfarenhet av att använda Appar i undervisningen 
valts ut till intervjuerna, något som kan liknas vid subjektiva experter. 
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Speciallärare och specialpedagoger som deltagit i den här undersökningen arbetar på olika 
skolor i södra och mellersta Sverige och de har erfarenhet av att arbeta med surfplattor i sin 
vardag. Fyra deltagare är verksamma i grundskolans årskurs 1-6, en är verksam i årskurserna 
1-9 och en är verksam i grundsärskolan. Antal år i yrket varierar mellan 14 år och 35 år. 
Dessa söktes efter hand upp på nätet och tillfrågades via mail om de ville delta i en intervju 
för den här studien (Bilaga 1). I denna undersökning har urvalsförfarandet haft drag av det 
som Bryman (2002) dels betecknar som målinriktat urval och dels det som betecknas som 
snöbollsurval eller kedjeurval. Med målinriktat urval menas att forskaren väljer de 
informanter som forskaren anser är lämpligast för undersökningens syfte och frågeställningar. 
Sammanlagt kontaktades 14 personer via mail. Sex informanter svarade att de kunde tänka sig 
att ställa upp på en telefonintervju. Tre personer svarade att de hade mer övergripande 
arbetsuppgifter och ansåg därför inte att de kunde bidra med erfarenheter i den här studien. 
Däremot gav de information om verksamma personer i deras närhet, urvalsförfarandet har 
därför inslag av ett kedjeurval eller snöbollsurval (Bryman, 2002). 

 
4.5 Forskningsetik 
I all forskning gäller att etiska principer kring studien beaktas. Individskyddskravet kan 
sammanfattas i fyra huvudkrav: (a) informationskravet, (b) samtyckekravet, (c) 
konfidentialitetskravet och (d) nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2007). Deltagarna ska 
informeras om studiens syfte och vilka villkor som gäller för dem. I den här undersökningen 
innebar informationskravet att deltagarna informerades om syftet med  studiens 
genomförande. I enlighet med samtyckekravet informerades deltagarna om att det var 
frivilligt att delta och att de fick lov att avbryta deltagandet om de ville. Vid kontakten med de 
speciallärare eller specialpedagoger som var aktuella för intervjuer, berättade jag om min 
undersökning och frågade om de ville delta och ställa upp på en intervju. Jag frågade även om 
de godkände att intervjun spelades in. Svaren från deltagarna ska behandlas konfidentiellt och 
alla insamlade uppgifter får endast behandlas i den aktuella undersökningen (Bryman, 2002). 
Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att alla uppgifter som identifierar informanterna har 
antecknats, lagrats och rapporterats så att dessa inte kan identifieras av andra. I den här 
studien har inte speciallärarna eller specialpedagogerna beskrivits detaljerat, då det finns en 
önskan om att få vara anonyma. Jag har hanterat alla uppgifter, namn och arbetsplatser på ett 
sådant sätt att det är bara jag som har insikt i materialet. I enlighet med nyttjandekravet har 
deltagarna informerats om att materialet inte kommer att användas till något annat än det som 
var avsikten. I kontakt med deltagarna inför den här studien har det varit angeläget att 
informera om detta såväl muntligt som skriftligt (Bilaga 1). 

 
4.6 Tillvägagångssätt 
I ett mail frågade jag om personerna kunde tänka sig att delta i studien (Bilaga 1). När 
deltagarna hade svarat, bestämdes tid för en intervju. För att informanterna skulle ha 
möjlighet att läsa igenom missivbrev (Bilaga 1) och intervjuguide (Bilaga 2) innan 
intervjutillfället, bifogades det samlat i mailet med avtalad intervjutid. I samtliga intervjuer, 
som spelades in och som genomfördes per telefon från mitt hem, föll inte alltid frågorna 
ordagrant, men frågor med samma innebörd har ställts i alla intervjuer. Med hjälp av 
intervjuguiden berördes alla frågorna utan att styra informanternas berättelser. Intervjuerna 
spelades in med hjälp av inspelningsappen på mobiltelefonen, vilket deltagarna godkände. 
Under intervjuerna förde jag dessutom stödanteckningar, för att vid transkriberingen ha 
möjligheten att kunna förtydliga det sagda (Dalen, 2007). 

 
4.7 Förförståelse 
Det kan finnas faktorer som kan ha påverkat mig i den här undersökningen. Min erfarenhet i 
läraryrket och min förförståelse inom området kan ha påverkat informanternas svar, något 
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som skulle kunna inverka på detta resultat. Under intervjuerna har jag därför, när det passat 
in, gått tillbaka och återgett svaren för att låta informanterna se att svaren uppfattats rätt men 
också för att ge dem möjlighet att förtydliga sig. Min förförståelse kan ur denna synvinkel 
vara en nackdel men den måste också ses som en tillgång, då jag utan förförståelse rimligen 
inte hade ställt dessa frågor. 

 
Det finns emellertid ingen relation till valda skolors informanter och därmed inga förutfattade 
meningar om dem som personer. En förförståelse finns å andra sidan om vad en speciallärare 
arbetar med eftersom det här är en examensuppsats inom speciallärarprogrammet. 
Utbildningen kan även medföra ett förgivettagande om detta ämne, något som jag har försökt 
att vara medveten om genom att vara tydlig i beskrivningarna. 

 
4.8 Databearbetning och analys 
Det finns en mängd regler som styr analysarbete vid kvantitativa studier. För det kvalitativa 
analysarbetet finns inte lika styrande regler utan mer riktlinjer och rekommendationer (Fejes 
& Thornberg, 2009). Att finna mening i det empiriska materialet, kan många gånger innebära 
en stor utmaning, då bearbetningen av kvalitativa intervjuer, oftast kan handla om ett stort 
datamaterial (Ibid; Kvale, 1997). För att analysera studiens empiriska material har ett 
kvalitativt analysarbete med inspiration av Braun and Clarke, (2006) använts. Det gäller att 
analysera och identifiera mönster eller teman från det insamlade materialet. Tema kan 
förklaras som det som forskaren anser är meningsfullt att samla på ett ställe, utifrån studiens 
forskningsfråga. 

 
Analysarbetet enligt Braun and Clarke (2006), sker i fem faser. Kortfattat innebär det först (a) 
att läsa, transkribera och bekanta sig med det empiriska materialet. Efter en grov sållning i fas 
två (b), inleds letandet efter teman (c). Dessa bearbetas sedan återigen i fas fyra (d), för att 
sedan i fas fem (e), definieras med namn. Efter att ha läst igenom de transkriberade 
intervjuerna noggrant, upprepade gånger, och lyssnat igenom intervjuerna, gjordes en första 
bearbetning av materialet. Med hjälp av isär-klippta och understrukna uttalanden, sorterades 
materialet grovt, vilket var ett första försök att få fram det viktigaste i informanternas svar. 
Analysarbetet fortsatte sedan genom att materialet lästes och sorterades ytterligare till olika 
beskrivningar eller teman om lärande, så att det framträdde i en tankekarta. I resultatdelen har 
i varje tema, citat valts ut, där informanters upplevelser presenteras för läsaren. 

 
 
4.9 Metoddiskussion 
De resultat som kommit fram i den här studien är inte generaliserbara, eftersom endast sex 
personer har intervjuats. Enligt Fejes och Thornberg (2009) handlar generalisering om i vilken 
utsträckning resultatet kan omsättas till personer, händelser och situationer som inte har ingått 
i en undersökning. För att öka generaliserbarheten krävs ett större antal deltagare från hela 
populationen (Bryman, 2002). En annan viktig begränsning är att inte elevernas lärande eller 
uppfattningar om Appar har studerats. Anledningen till valet av verksamma speciallärares och 
specialpedagogers perspektiv var, förutom att det är en uppsats på speciallärarprogrammet, att 
det i många undersökningar ingår enbart IT-pedagogers och ledares syn på ämnet. I den här 
studien svarade också några personer att de hade mer övergripande arbetsuppgifter och de 
ansåg därför inte att de kunde bidra med några direkta erfarenheter. 

 
Studiens informanter var alla intresserade och positiva till att delta, och de ville gärna bidra 
med sina erfarenheter, upplevelser och tankar inom ämnet. De hade också fått möjlighet till 
förberedelse innan intervjutillfället, något som flera upplevde som positivt och som kan ha 
bidragit till en trygghetskänsla, genom att ha kontroll. 
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Inspelningen av intervjuerna med hjälp av inspelningsappen fungerade bra, vilket underlättade 
transkriberingen. Transkriberingar är något som tar tid och Bryman (2002) skriver att 
transkriberingarna kan vara ett sätt att behålla informanternas uttryckssätt. Samtliga 
transkriberingar har här skett i så nära anslutning som möjligt till intervjun. Det var en stor 
fördel att transkribera intervjuerna samma dag, då minnet av intervjuerna var färskt. Bryman 
(2002) rekommenderar att man analyserar fortlöpande, då den transkriberade textmassan 
växer fort. I den här studien valdes dock att vänta med att analysera det empiriska materialet 
tills alla intervjuer var genomförda och transkriberade. Först då lästes hela det insamlade 
materialet igenom för att sedan påbörja analysarbetet, inspirerat av Braun and Clarkes (2006) 
tillvägagångssätt. Arbetet med att tematisera det transkriberade materialet var en tidskrävande 
process. Mycket tid användes till att läsa intervjuerna noggrant, flera gånger, där 
informanternas upplevelser ska stå i fokus. 

 
 
5. Resultat 

 
Här beskrivs analysen av empirin som samlats in genom kvalitativa samtalsintervjuer med de 
sex informanterna. Av speciallärarnas och specialpedagogernas erfarenheter framträder sju 
olika teman, som benämns enligt följande:(a) Att lära genom tillämpning, (b) Individanpassat 
lärande, feedback och belöning, (c) Självständigt lärande, (d) Gemensamt lärande, (e) Lära av 
någon som kan mer, (f) Kreativt och variationsrikt lärande och (g) Teknologins utmaningar 
och resurser. Resultaten förtydligas med citat från informanternas utsagor för att illustrera och 
styrka kvaliteten i respektive analys. Några kvantitativa benämningar av hur många 
informanter som har uttalat sig presenteras inte. 

 
5.1 Att lära genom tillämpning 
Informanterna uttryckte att tillämpat lärande kan uppnås genom pedagogiska spelappar. De 
menade att spelappar gör det möjligt för eleverna att nå sina mål, det vill säga just det som 
eleven behöver träna på. Att lära genom tillämpning handlar enligt informanterna om 
arbetssätt, där elever men även lärare ges möjlighet att använda och utveckla kunskaper i 
olika konkreta sammanhang. Förutom tillämpning handlar det om att elever och lärare 
utmanas och motiveras. Här såg informanterna det spelbaserade lärandet som en möjlig och 
lustfylld väg att förstärka lärandet, men det ansågs inte vara någon mirakelmedicin. 

 
I intervjuerna uttrycktes att fördelen med spelapparna är, att de förstärker lärandet och att det 
ges möjlighet att göra samma sak på flera olika sätt. Är eleverna trötta på det traditionella 
lärandet, upplever de att man kan få dem att träna ytterligare en stund med hjälp av en App. 

 
- […] att de helt enkelt orkar lite mer då. Apparna ger mycket färdighetsträning alltså. (A3) 

 
Informanterna menade att Apparna bidrar till att hålla eleverna uppgiftsfokuserade. På så sätt 
får eleverna ett bättre resultat, vilket leder till att de känner sig nöjda och därigenom stärks 
också självuppfattningen enligt informanterna. Dessutom menade informanterna att 
Pedagogiska spelappar är ett möjligt sätt att lära, då de upplevde att eleverna utmanas, 
motiveras och kan använda sin lärstil. 

 
- Jag tänker på en matteapp, där du utmanas och det blir svårare ju längre du kommer […] 
Du får liksom sitta och luta på Ipaden så att det studsar på rätt ställe. För de som behöver 
röra på sig, de jag kallar kroppskloka, är det jättebra. (A1) 
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Informanterna resonerade om spelappens möjligheter att bidra till lärande genom att den 
inriktar sig på elevens progression. De uttryckte att eleverna tränar det spatiala, som 
innehåller tillämpat lärande, och visar utmaningarna visuellt vilket även kan underlätta 
elevernas matematik-, läs- och skrivutveckling. Av intervjuerna framkom också att även om 
många spelappar har trösklar, där det gäller att ta sig vidare, så används Apparna många 
gånger till repetition, och informanterna menade att eleverna många gånger kan nöta in det 
som de behöver kunna. Apparna ger på så sätt mycket färdighetsträning. 

 
Informanterna såg också stora fördelar med att lärarna själva, lägger ner mycket arbete på att 
lära sig att utveckla arbetssätt där pedagogiska Appar används på surfplattor i undervisningen. 

 
- […] man har igen det, genom att barnen tycker att det blir roligare att lära. (A4) 

 
Vinsterna är enligt informanterna att eleverna känner att det är roligare att lära. Då blir det 
lättare för lärarna att motivera eleverna och få dem att repetera på ett varierat sätt. I intervjun 
framgick det hur viktigt informanterna menar att det är med intresserade och kunniga lärare, 
som kan tillämpa varierade arbetssätt. Att organisera och tydligt leda arbetet med 
surfplattorna utifrån läroplanen var, enligt dem, en förutsättning för att eleverna ska ha 
möjlighet att lära sig olika Appar och funktioner som de behöver, så att det inte bara blir ett 
spelande. De poängterade även att läraren behöver se till att Appen har ett syfte och ett mål, 
samt hinna tänka igenom vad det är som eleven behöver öva mer på. 

 
5.2 Individanpassat lärande, feedback och belöning 
Det handlar om att Appar kan individanpassas och ge stöd, feedback och belöning. Enligt 
informanterna utvecklade eleverna sin förmåga och förståelse med hjälp av pedagogiska 
Appar. De menade att Apparna är roliga och anpassade. Vidare att de utvecklar och stöttar 
lärandet, samtidigt som det kan vara en belöning och avkoppling för eleverna. Informanterna 
upplevde att de Appar som är uppbyggda som spel, där användaren går upp i nivåer, verkar 
stödja och skynda på elevernas lärande. 

 
- Det är helt klart en sporre […] ger ett sug liksom.(A6) 

 
När eleverna klarar spelappens stigande svårighetsgrader, menade informanterna att detta är 
en sporre och varje övergång till nästa nivå innebär en bekräftad framgång på varje elevs nivå. 
Informanterna uttryckte även att varje elev härigenom möts på den nivå som de befinner sig 
på. Det är vanliga Appar som anpassas genom att informanterna tänker ett eller flera steg 
längre. Många Appar ger på så vis varje elev möjlighet att börja och få stöd på sin nivå. Det 
framkom också att surfplattan innehåller mycket specialpedagogik och är ett bra alternativt 
lärverktyg för alla, eftersom många hjälpmedelsappar nu finns samlade i ett skal. 
Informanterna uttryckte att surfplattan är så utjämnande och möjliggör olika lärstilar, då det är 
så olika var eleven är i sin utveckling och vilken träning som behövs för stunden. De nämnde 
att för exempelvis elever med dyslexi, som är i behov av kompensatoriska hjälpmedel, så 
innehåller surfplattan allt genom många bra pedagogiska Appar. Informanterna menade att 
specialpedagogiskt sett så passar dessa Appar alla, då många elever lär sig väldigt bra. 

 
- […] är jättemycket som faktiskt sätter sig. Man kan sällan bli för tydlig och mycket är bra 
för alla. (A1) 

 
Att det är enklare att individanpassa undervisningen är också något som informanterna 
upplevde. I intervjuerna beskrivs hur de använder liknande Appar till olika åldrar och hur 
olika svårighetsgrader och olika språk kan ställas in. De menade att Apparna kan användas på 
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olika sätt genom att anpassas och ändras. I intervjun beskrev informanterna många bra Appar 
som de menar ”får igång” elever att läsa, skriva och räkna, och där mer tid behövs för att 
befästa moment. Eleverna befinner sig på olika nivåer när det gäller lärande och i intervjun 
beskrev de bland annat en App, där läraren kan skapa uppgifter som är direkt anpassade för 
eleverna. Olika minnesappar tränar att följa mönster, musik och färger och är bra för de elever 
som behöver det enligt informanterna. Även ”att lära sig klockan-Appar” nämner 
informanterna som mycket användbara, då de kan individanpassas. 

 
När varje elev har var sin surfplatta menade informanterna att de arbetar med Appar utifrån 
sina egna förmågor och behöver varken känna sig sämre än någon annan eller bli uttråkad av 
att vänta in andra. Informanterna beskrev vidare hur det går lätt att individualisera genom att 
flera Appar är nivåindelade och olika elever kan arbeta med olika Appar utan att de blir 
utpekade i gruppen. 

 
- När man gör olika saker i klassrummet är Apparna på surfplattan bra […] ett alternativt 
lärverktyg […] ett komplement (A3) 

 
Informanterna berättade om elever i läs- och skrivsvårigheter som behöver talsyntes och med 
hjälp av hörlurar kan de använda detta utan att störa eller bli störda av andra. Elever som 
behöver stöd kan få hjälp, att prata och skriva med hjälp av bilder, genom ljudande tangenter 
eller att tala in en saga. Informanterna belyste Appar som är anpassade särskilt för elever som 
behöver extra tid för att lyckas, där exempelvis vissa av dessa Appar kan skriva ut. Enligt 
informanterna kan man dock inte glömma bort penna, papper och böcker, men surfplattan är 
ett bra alternativ och ett komplement för att nå målen. 

 
-När elever till exempel behöver extra stöd att forma bokstäver med penna, då kan Appar på 
surfplattan fungera som ett komplement […] till det andra jobbet man gör. (A2) 

 
I intervjuerna framkom att den enkla skrivfunktionen och kalkylatorn kan stödja eleverna i 
svenska och matematik för att komma längre, jämfört med om de ska forma bokstäverna och 
siffrorna för hand. Informanterna uttryckte att surfplattan används mer som ett lärverktyg till 
de äldre eleverna i undervisningen. De beskrev att när varje elev har tillgång till var sin 
surfplatta, så kan Apparna underlätta individualiseringen. 

 
- Mellanstadiet fick börja med plattor. Vi skriver, spelar in film och någon räknar matte och 
det är alla som använder dem där, fast på olika sätt. (A5) 

 
Appar som kompletterar lärandet möjliggör, enligt informanterna, att de lättare kan 
individualisera för både låg- och högpresterande elever i undervisningen. Dock poängterade 
de att det i många Appar även finns belöningssystem inbyggt, som människan i vissa fall kan 
bli beroende av. 

 
- Detta ger belöning, är en morot, som sporrar till vidare lärande. […] den belöningen eller 
avkopplingen kan vara det som lär mig mest, medan jag själv tror att jag bara leker. (A2) 

 
Informanterna menade att även om spelet i pedagogiska Appar handlar om lek och att roa, så 
innehåller de samtidigt ett lärande. Ibland är lärandet något som kommer på köpet och det de 
redan kan, kopplas till något nytt när eleven spelar, leker och har roligt. De menade att elever 
förmodligen inte tänker på att de sitter och lär sig, när roande aktiviteter vävs in. Att Appar 
och surfplattan har en del funktioner som underlättar elevernas inlärning och dessutom ger 
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direkt återkoppling är bra, men informanterna tyckte inte att man ska låta det ta över för 
mycket. Att stänga av den inbyggda återkopplingen är lätt, menade de. 

 
- Man kan ta bort rättstavningen, […] det bör man nog göra i början, för annars upplever jag 
att eleverna tänker mer på att det ska bli rätt. (A4) 

 
Informanterna upplevde att surfplattans Appar många gånger används som belöning och för 
att slappna av en stund, särskilt i de lägre årskurserna. 

 
- Jag tar med mig surfplattorna till lågstadiet också och där blir det oftare som ett 
belöningssystem. Alltså göra något först och sedan använd Apparna på surfplattan. (A5) 

 
De menade vidare att eleverna är mer fokuserade när de arbetar med en sak först, för att sedan 
få arbeta med pedagogiska Appar på surfplattan. Om någon elev är klar, så kan de sitta med 
surfplattan i stället för exempelvis ritboken. Enligt informanterna finns det så många tillfällen 
då det behövs ett avbrott, till exempel när eleverna är litet trötta innan rast kan de arbeta med 
en App. Enligt informanterna är det ett arbetssätt i Apparna som är lekfullt och många gånger 
handlar det om att få feed-back direkt. 

 
- Det som fungerar bäst för eleverna är Appar där det händer något och som är lite mer 
lekfulla.[…] De får belöning som ett roligt ljud […] en liten figur eller annan 
kommentarfunktion. (A6) 

 
Respons är något som eleverna tycker om och även om lärare hade eller har sina knep innan 
Apparnas tid, till att stödja den här känslan av framsteg med belöning, så menade 
informanterna att det blir en sådan omedelbar återkoppling. 

 
- […] det går att få med sig eleverna på ett helt annat sätt än tidigare […] spelappar eller 
liknande kan ge en sådan omedelbar kick. (A2) 

 
I intervjuerna nämns bland annat en App som ansågs vara ett mycket bra redskap vid läs- och 
skrivinlärningen. Det är den direkta feedbacken som gör att läs- och skrivutvecklingen 
stimuleras och utvecklas menade informanterna. Apparna gör arbetet till en lek, fängslar 
eleverna, de kommer igång snabbt och informanterna upplevde att eleverna får bekräftelse när 
de gör något väldigt fort. 

 
5.3 Självständigt lärande 
Det handlar enligt informanterna om de stora möjligheter som surfplattan ger att lära genom 
att undersöka, visualisera och simulera på egen hand samt använda sin lärstil. Informanterna 
uttryckte att många Appar på surfplattan skapar ökad självständighet. I intervjuerna beskrevs 
hur surfplattan möjliggör visualisering för att öka den egna förståelsen. Appar stärker andra 
sinnen om ett är nedsatt enligt informanterna. De menade att det visuella blir extra viktigt för 
exempelvis en elev med hörselnedsättning eller hörselskada. Här nämns särskilda Appar som 
är anpassade och som gör det lätt att arbeta med både bild och text. Tekniken gör det lättare 
för varje elev att behålla koncentrationen, eftersom eleven blir delaktig på ett annat sätt än vid 
vanliga tavlan. Enligt informanterna kan då varje elev ha aktuellt material eller App på sin 
surfplatta och samtidigt ha fri sikt och fokus på det som läraren presenterar. 

 
Ur intervjuerna framkom även elevernas möjlighet att se materialet hur många gånger de vill, 
när en genomgång på whiteboardtavlan exempelvis kan spelas in och mailas till var och en. 
Informanterna menade att på så vis har eleven möjlighet att både lyssna och titta igen. De kan 
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repetera på egen hand hemma eller i skolan i sin takt. Enligt informanterna blir det bron 
mellan hem och skola, när de får ta hem iPaden. 

 
- De kan vara som alla andra och bli självständiga […] och kan till exempel vara med och 
utvärdera i samtalsappar. (A2) 

 
Att eleverna kan arbeta i sitt eget tempo, stanna, backa och titta såg informanterna som en stor 
möjlighet att lära på egen hand med hjälp av Appar på surfplattan. Informanterna hade 
dessutom upplevt att eleverna ibland sätter på sig hörlurar, när de ska arbeta med en App. 
Detta som ett alternativ att få arbeta självständigt, utan att störa eller störas av andra. 

 
Ur intervjuerna framkom vidare hur Appar på surfplattan underlättar och är en hjälp för var 
och en att själv kunna förbereda en uppgift, när det är så olika var elever befinner sig i sin 
utveckling. Informanterna beskrev hur elever, som av någon anledning inte vågar ställa sig 
framför klassen och prata, med hjälp av Appar på surfplattan kan lyckas presentera en fin 
redovisning med tal och bilder. 

 
- Han gör då en egen redovisning på iPad:en, skriver sin egen text och tar bilder, så låter vi 
kompisen läsa in redovisningen eller texten […]och en fin redovisning kommer upp på 
projektorn. (A3) 

 
Informanterna uttryckte att detta är ett mycket effektivt sätt, eftersom det möjliggör för elever 
som ännu inte vågar framträda, att lyckas. De kan känna sig stolta över sin presentation och 
vara oberoende av läraren. 

 
5.4 Gemensamt lärande 
Lärandet sker till stor del tillsammans med andra. Enligt informanterna är förhoppningen att 
Appar på surfplattorna ska kunna bidra till att höja kunskapsresultaten. Informanterna 
berättade om en del förändringar som de upplevt i undervisningen och beskrev hur de nyligen 
i grupper arbetat med en App som ljudar vad eleverna skriver. Informanterna uttryckte att de 
direkt såg framsteg som att alla elever, även de som inte hade ljudat tidigare, nu var roade av 
att vara med och ljuda tillsammans. Informanterna menade att det är intressant att se om detta 
lustfyllda lärande leder till några långsiktiga effekter. Ur intervjuerna framkom exempelvis 
funderingar på om detta gemensamma lärande kan registreras i långtidsminnet, det vill säga 
om den kunskapen kan användas när eleverna sedan får arbeta tillsammans med penna och 
papper. Vidare uttryckte informanterna betydelsen av att lärare fördjupar sig i detta 
tillsammans, förkastar vissa saker och lär varandra att tänka utanför Appars gränser för att 
skapa fler möjligheter att lära. Ur intervjuerna framkom att även om det var tänkt på ett sätt 
med en App, så är det viktigt att kollegialt tänka ut hur den kan användas på andra sätt också. 

 
- […] till exempel en berättelseapp […] vid varje bild spelar man in berättelsen tillsammans. 
Ett annat sätt att använda denna App, är att i stället beskriva bilden, sedan […] lyssna 
tillsammans på beskrivningarna utan att se bilderna. Vad var det på bilden?(A1) 

 
- […] att ta ett foto av det som eleven gör och med sin surfplatta visa på storskärmen, det är 
något som vi gör när vi har en gemensam diskussion kring till exempel olika lösningar i 
matematiken (A6) 

 
Informanterna menade att Apparna på surfplattan bidrar till gemensam förståelse och 
samarbete samt lösningar för att stödja samarbete och gemensamt lärande. I intervjuerna 
beskrevs hur eleverna lär när de använder Apparna i undervisningen. Enligt informanterna får 
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de många Aha-upplevelser, när de kommer på saker ihop. På så sätt hittar eleverna lösningar 
och både arbetar och utvecklas tillsammans. Informanterna uttryckte att det är ett lärande som 
går över allt annat, när de sitter tillsammans med olika Appar och spelar och lär av varandra. 

 
- Jag har fått lära mig att man ska se de här surfplattorna som ”nya tidens lägereld”. Man 
ska alltså inte köpa in paddor till 28 barn, utan till ¼ ungefär och alltid jobba tillsammans. 
(A4) 

 
Informanterna menade att det faktum att surfplattan har en platt skärm som ligger öppen, där 
skärmbilden dessutom roterar, leder till att eleverna på ett enkelt sätt kan samlas runt Appen. I 
intervjuerna framkom att Apparna även uppmuntrar till samarbete mellan barn och vuxna. 
Elevernas arbeten kan delas med andra och en så kallad ”hemmaplatta” kan bidra till 
samarbete med föräldrarna. Informanterna erfor dels att de har fått mer och bättre kontakt med 
eleverna och dels att föräldrarnas insyn i elevernas vardag och användande av Appar hade 
ökat. Informanterna uttryckte även att de talföra pratar på ändå, men de tysta har möjlighet att 
maila eller visa sådant som de kanske inte har vågat ta upp. 

 
 
5.5 Lära av någon som kan mer 
I undersökningen beskrevs att såväl elever som lärare behöver stöd och vägledning för att 
lyckas med att använda Apparna på surfplattan. Lärsituationer som leder till framgång är 
enligt informanterna när någon som kan mer visar och förklarar, exempelvis genom 
regelbundna samtalsträffar. Dessutom gör inspelningsfunktionen det möjligt att se om 
förklaringarna, vid behov. 

 
- Vi har en otroligt duktig IT-pedagog som jag lär mig mycket av […] ett fantastiskt 
lärredskap, men mycket tid går åt till att lära och lära ut om detta. (A1) 

 
Informanterna menade att IT-pedagogen utvecklar deras arbete med pedagogiska Appar, 
vilket medför att intresset och motivationen att lära sig mer ökar. De uttryckte även att det är 
de intresserade lärarna som också lär sig snabbare, eftersom de frågar och tar reda på mer om 
ämnet. Ur intervjuerna framkom hur lärarna testar och inspireras av andras erfarenheter när de 
regelbundet redovisar inför varandra om hur de arbetar, om Appar och där IT-pedagogen ser 
till att alla lär sig mer och nytt. 

 
På så sätt uttryckte informanterna att användningen av Appar på surfplattan hela tiden 
vidareutvecklas av lärare och elever. De menade vidare att nya Appar också leder till att 
användningssätten förmodligen utökas med tiden. Förutom att utvalda pedagogiska Appar, 
som eleverna arbetar med, ger positiv respons när det blir rätt kan den vuxne eller en kamrat 
också uppmuntra och leda framåt vid behov. Informanterna menade att de lär sig mycket av 
eleverna. Några elever hade valts ut för att hjälpa till med användandet av Apparna i 
undervisningen. Att elever som annars begränsas av inlärningssvårigheter får möjlighet att 
vara med i detta utvecklingsarbete, stärker deras självkänsla menade informanterna. 

 
- Det kan vara att eleven visar läraren eller att en elev hjälper en annan elev. Till exempel 
har jag hjälpt några dyslektiker och sagt att det här är bra och du kan använda det på det här 
sättet och så har de tränat först hos mig. (A3) 

 
Informanterna menade att tanken är att de ska kunna använda Apparna på surfplattan som 
hjälpmedel i klassen. I intervjuerna beskrevs även hur de lär sig mer om att välja ut de 
pedagogiska Apparna. Tillsammans med IT-pedagogen undersökte de om man lär sig bra 
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utifrån vad det är som eleverna ska lära sig. Informanterna uttryckte att den bedömningen görs 
alltid innan och om Appen inte är bra tas den bort direkt. Appar som ligger på surfplattan har 
med hjälp valts ut och informanterna menade att andra Appar har eleverna inte tillgång till. 
Informanterna beskrev även att de har lärt sig mycket genom att alla lärare fick gå en 
iPadkurs. Eftersom speciallärarna bildade en egen grupp och var från olika skolor upplevde 
informanterna att de lärde sig mer om Appar med specialpedagogiskt fokus. De var därmed 
mycket nöjda med kursgruppernas sammansättning. Ur intervjuerna framkom att kursen 
innehåller många bra moment och det blir även av att lärarna hinner studera exempelvis 
varför en viss App används samt knyta detta till Lgr 11. När det gäller att hitta lämpliga 
Appar, framkom även den möjligheten att lära sig mer om Apparna genom att de finns 
demonstrerade på Youtube. 

 
- […] för alla Appar är verkligen inte bra. Till exempel om vi sitter och diskuterar och 
planerar hur vi ska träna arbetsminnet. Då letar vi först på Google efter arbetsminnesappar 
och ser vad man kan få fram för tips där. För det är ett sätt att få fram det nyaste och senaste. 
Får man fram tips så går man in på Youtube för demonstration. (A4) 

 
Informanterna uttryckte att det är en mycket snabb utvecklingstakt och att alla behöver lära 
och vägledas av andra som kan mer om detta. Dessutom berättade informanterna om hur de 
som arbetar och kan mer om Appar, delar med sig av sin kunskap via nätet. I intervjuerna 
nämndes hur informanterna via Facebook-grupper får mer tips, lär mer och på så sätt får hjälp 
att utveckla undervisningen. Även recensioner är lärorika och vägleder informanterna på ett 
bra sätt. Att många grupper dessutom är öppna för vem som helst upplevde informanterna 
som positivt, vilket möjliggör för fler att lära mer. I intervjuerna beskrevs hur lärare, med 
erfarenhet av Appar och surfplattor, har arbetat fram en studiecirkel som finns tillgänglig för 
alla på nätet. Informanterna nämnde särskilt ett specialpedagogiskt hörn som de menade är 
uppskattat, eftersom de upplever att behovet är stort av att få mer kunskap inom detta område. 
Dessutom menade de också att det är när de berättar för andra, som de verkligen reflekterar 
och lär sig mer ordentligt. 

 
5.6 Kreativt och variationsrikt lärande 
Enligt informanterna handlar det om att det underlättar för eleverna att lära genom att skapa, 
bygga vidare på påbörjade arbeten, dela med sig av sitt skapande, men även om att tillämpa 
kunskaper på varierade platser, då lärandet inte är begränsat till klassrummets fyra väggar. Att 
väva in kreativa moment i de olika ämnena upplevdes som lärorikt och roligt. I intervjuerna 
framkom att det blir variation och att eleverna får bra träning i att presentera sitt arbete med 
hjälp av olika Appar. Informanterna uttryckte att de föredrar exempelvis kreativa Appar, 
medan Appar som inte är utvecklingsbara förkastas. Det framkom också i intervjuerna att det 
är viktigt att läraren är med som ett stöd genom hela aktiviteten. De uttryckte även att skolan 
ska arbeta med hela kroppen och bild, musik och kreativitet ska ges plats. Informanterna 
menade att surfplattans Appar gör det möjligt att arbeta med dessa  lärprocesser. 
Informanterna beskrev Appar som uppmuntrar det kreativa, där man enkelt kan göra 
fantastiska filmer, klippa film och lägga på berättarröst och musik. 

 
- Vi lär ju lika mycket med kroppen som med känslor. Hur något låter eller känns är ju också 
kunskap, så det är viktigt att träna upp våra sinnen. (A6) 
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- Det finns så mycket bildappar också, bildredigering, som gör att de vågar måla och göra 
bilder till sina böcker på surfplattan, än vad de vågar med penna, för det är så läskigt med 
penna. (A2) 

 
Det här sättet, menade informanterna, får eleverna att skriva många historier, där möjligheten 
att plocka in figurer kan göra så att resultatet kan bli en teater. I intervjuerna framkom också 
att det är fotofunktionen som binder ihop det analoga ritandet och skrivandet med det digitala. 
Informanterna uttryckte att det som eleverna ritar för hand, är det som fotograferas och som 
sedan visas digitalt. Även inspelningsfunktionen ansågs betydande för att kunna delge andra, 
exempelvis lärare och kompisar. Informanterna uttryckte att i allt fler Appar finns dessa 
funktioner inbyggda, vilket gör arbetet enklare för både elever och lärare. Eleverna kan visa 
sin läsfärdighet genom att spela in ljudfiler när de läser och lärarna har sedan möjlighet att 
lyssna på elevers läsning vid en annan tidpunkt än under lektionstid. 

 
- Jag har numera sparade ljudfiler från några elever, så att jag eller vi tillsammans kan gå 
tillbaka och jämföra läsningen och eh…läsutvecklingen. (A3) 

 
Informanterna har också visioner om hur användningen kan se ut. De menade att det finns en 
stor möjlighet, för ökat utrymme för lärande, då materialet kan presenteras för eleven på olika 
sätt och vid olika tillfällen, vilket kan innebära en hjälp och variation för minnet. Finessen 
med Appar på surfplattan är enligt informanterna att de suddar ut gränser och gör det möjligt 
för helt olika lärstilar. 

 
- […]exempelvis Memories för de musikkloka. Om det är elevens lärstil, kan det vara lättare 
att komma ihåg. (A1) 

 
Vad informanterna rekommenderar är att ta för vana att använda kameran på surfplattan i de 
olika ämnena regelbundet. Det blir ett stöd i att minnas aktiviteten och reflektera kring 
lärande. Ur intervjuerna framkom att mellanstadiet använder surfplattan mycket i skolarbetet. 
Exempelvis tar eleverna med sig surfplattan till slöjden för att dokumentera sitt arbete där. 
Informanterna menade att alla elever på så sätt får möjlighet att se sin lärprocess från 
exempelvis träbit till färdig sak och hur arbetsgången ser ut. Vidare menade de att det också 
blir lättare för eleverna att utvärdera vad de har lärt sig och minnas vilka verktyg som 
användes. Informanterna uttryckte att Apparna är ett enkelt hjälpmedel för att göra 
undervisningen mer variationsrik och lustfylld. De menade också att när en IT-pedagog driver 
detta utvecklingsarbete ges alla möjlighet att lära sig mer om variation och kreativa Appar i 
undervisningen. 

 
- Som att vara med och utvärdera. Vi har en fantastisk mattelärare och IT-pedagog som har 
skrivit tre sånger. Det är schlagerlåtar som hon har skrivit om mattebegrepp, en om vikt, en 
om hastighet och en om volym. Så skulle eleverna rösta om vilken som är bäst av dem. Så fick 
de varsin iPad i klassen och så har den en länk att klicka i. Då var det gjort så att de bara kan 
rösta en gång, så bara den grejen att gå in och lyssna och sedan rösta går att använda till 
precis allt och det är sån´t som är svårt att genomföra annars. (A1) 

 
Från SO-undervisningen kom också exempel på en App som informanterna menade liknar ett 
PowerPoint-program, men som de ansåg är enklare för eleverna att arbeta med. Ur 
intervjuerna framkom att eleverna blir inspirerade av att arbeta på detta sätt, vilket också har 
gett lyckade resultat. Vidare jämförde informanterna fördelar med Appar gentemot 
datorprogram. Främst menade de att det faktum att Appar kan installeras på bara några 
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sekunder, kan underlätta att arbetet kommer igång och uppmuntra eleverna att lära mer på 
olika sätt. 

 
5.7 Teknologins utmaningar och resurser 
I analysen framträder det som informanterna ser som fallgropar. Det finns utmaningar vilka, 
enligt informanterna, kan bringa överraskningar som få tänker på när det gäller användandet 
av ny teknik. I intervjuerna beskrevs även de möjligheter som finns för att kunna hantera 
dessa utmaningar. Informanterna menade att i skolans värld tillkommer kostnader utöver 
Apparna och surfplattorna som de kanske inte hade tänkt på från början, samtidigt som det 
saknas en långsiktig planering för att få med alla lärare. Informanterna uttryckte att om 
kommunen tar beslut om att köpa in surfplattor, så är det viktigt att tänka igenom detta 
ordentligt från början till slut. 

 
- Vilket kontor köper in Mac utan kompatibla tillbehör? […] detta är ett stort hinder för 
lärande upplever jag. (A6) 

 
Informanterna menade att skolorna från början bör tänka på att köpa in skrivare som fungerar 
trådlöst, så att man kan skriva ut direkt från surfplattan. Appar som lärare och elever kan 
använda sig av för att synliggöra lärandet är bra, men enligt informanterna är det viktigt för 
eleverna att få se arbetet utskrivet på papper också. Ur intervjuerna framkom att om det köps 
in fler surfplattor och Appar, så måste det även finnas lämpliga skrivare tillgängligt. 
Informanterna ansåg att detta är något som hämmar arbetet med Appar. 

 
- Vi vill ha fler paddor, men det måste finnas förberett med skrivare, för det ställer till det. 
(A5) 

 
Skolan bör enligt informanterna tänka på att det från början behövs laddningsskåp att låsa in 
surfplattorna i, men även tangentbord och hörlurar till dem. I intervjuerna framkom 
begränsningen med surfplattans inbyggda tangentbord. Informanterna uttryckte att det hindrar 
att känna avgränsningen mellan bokstäverna och det gör att man aldrig kommer att kunna 
skriva utan att titta. 

 
När eleverna skriver på surfplattan, så blir det mycket ”pekfingervals” eller ”tumskrivande” 
och därför menade informanterna att ett externt tangentbord kan ge eleverna en möjlighet att 
lära sig teknik och fingersättning från början. Med hjälp av de inköpta tangentborden menade 
informanterna att det går lättare att skriva, framför allt längre texter. De erfor att surfplattans 
inbyggda tangentbord även skymmer en del av skärmytan. Ur intervjuerna framkom dessutom 
att arbetet med Apparna på surfplattan blir mer ett komplement eller stöd till datorer, som har 
ett riktigt tangentbord och en stor skärm, så länge det inte finns någon taktil respons i 
virituella tangentbord. 

 
Surfplattan blir begränsad enligt informanterna om man inte har tid att förbereda med bra 
pedagogiska Appar. Begränsningen i en App kan till exempel vara att de inte hör ljuden då 
grafem och ljud ska tränas, utan bara bokstavsnamnen. Informanterna menade att det kan vara 
svårt att hitta lämpliga Appar, visserligen finns det mycket för skolan men det är svårt att 
förstå vad som är bra, utan att ha tid och hjälp att prova ut dem. Ur intervjuerna framkom att 
de är de Appar som är utvecklingsbara och som kan användas till olika saker och som 
läromedel i skolämnen, som är bra att ha på sikt. Informanterna upplevde att de många gånger 
kan hitta nya sätt och områden att använda Apparna på, tillsammans med eleverna. 
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När det gäller talsyntes menade informanterna att det fungerar bättre på surfplattan än på 
datorn. Det uttrycktes dock en begränsning i detta, då det till en början kan vara svårt att 
förstå och läsa texterna med hjälp av talsyntesapparna. För en del elever kan det därför vara 
enklare att läraren redigerar texter som inte är så långa. 

 
- Jag läser i lugn takt, filmar och kan då bestämma och välja enklare ord. (A1) 

 
I intervjuerna beskrevs även talsyntes som en funktion i surfplattan. Informanterna menade att 
det är ett mycket bra hjälpmedel för elever som är i behov av hjälp med att exempelvis höra 
instruktioner eller frågor istället för att läsa detta. Men enligt informanterna används talsyntes 
i begränsad omfattning i de olika skolämnena. Samtidigt uttryckte de förhoppningar om att 
när surfplattan börjar användas allt mer borde möjligheten finnas att talsyntes ingår i all 
undervisning. I intervjuerna framkom att talsyntesen dels är ett stöd till elevernas läs- och 
skrivutveckling och dels ett hjälpmedel för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

 
-Bara ”Tala markering” är aktiverad på surfplattan, så kan ju eleven få all text uppläst som 
markerats. (A2) 

 
Informanterna upplevde att för de elever som är i behov av alternativa lärverktyg, så finns allt 
i surfplattans pedagogiska Appar. De berättade att de genom en-till-en-undervisning visar 
eleverna hur de kan använda hjälpmedlen och därefter har de haft möjlighet att träna mer på 
detta hos specialläraren. Dock är begränsningen, enligt informanterna, att få det att fungera i 
ett klassrum. Ur intervjuerna framkom att när eleverna kan detta och ska använda det som ett 
hjälpmedel i klassrummet, så är det ofta besvärligt och motigt. Informanterna menade att det 
tar tid och är krångligt och många gånger kanske klassläraren inte kan stötta. Det uttrycktes 
vidare som ett hinder om inte surfplattor finns att tillgå i klassrummet och informanterna 
ansåg att det finns många stunder under en skoldag som det behövs ett avbrott. 

 
- […]till exempel att de är lite´ trötta innan rast, så sätt dig och gör detta pussel nu. (A3) 

 
Informanterna betonade vikten av att surfplattan blir ett naturligt inslag i undervisningen. De 
menade bland annat att detta möjliggörs genom att eleverna kan arbeta med olika uppgifter i 
klassrummet samtidigt. 

 
En annan begränsning som informanterna tog upp är att det skiljer huruvida eleverna klarar av 
hanteringen av surfplattorna eller inte. I skolarbetet behöver lärarna ge eleverna mer frihet 
under ansvar och lita på dem. Om eleverna ska kunna ta hem surfplattan, så skrivs ett 
kontrakt. Oftast fungerar möten med föräldrar och överenskommelser bra, och elevens ålder 
har enligt informanterna ibland ingen betydelse. 

 
- Av två pojkar så tar den ena hem den och klarar att ta ansvar för sitt lärande, men inte den 
andre. (A4) 

 
I intervjuerna framkom att det kan upplevas som en begränsning i lärandet och orättvist om 
bara en del elever har en surfplatta och inte de andra. Informanterna erfor att det är väldigt 
viktigt med tydliga förklaringar och de försöker att få eleverna att förstå att rättvisa inte alltid 
handlar om att alla ska ha samma saker, utan att alla ska ha samma möjligheter utifrån sina 
egna förutsättningar. De uttryckte att Appar som fungerar som absolut stöd vid lärande, 
exempelvis Appar som skriver det som talas in, ibland kan vara det som får eleverna att inse 
varför bara några elever är i behov av en egen surfplatta. Tidigare begränsades lärares stöd till 
elevernas skoltid, men idag menade informanterna att de har möjlighet att kommunicera med 
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sina elever via en App, om de behöver hjälp efter skoldagens slut. Att sedan kunna styra, 
begränsa och spara arbetet med pedagogiska Appar, att målet med Appen framgår tydligt och 
att se till att det kopplas till Lgr.11, är viktiga faktorer i arbetet med pedagogiska Appar, ansåg 
informanterna. Ur intervjuerna framkom vidare att det inte får stanna vid att bara bli spel och 
ett testande av alla Appar. 

 
- Jag tänker på en elev som bara gissar hej vilt, när han sitter och jobbar med surfplattan. 
Lär man sig något av det? Eller är det bara en teknik att komma vidare? (A4) 

 
Informanterna menade att lösningen är många gånger att de låser en App och de kan på så sätt 
begränsa övningarna för en del elever, utan att de byter App vid minsta motstånd. Dock 
framkom även vissa administrativa svårigheter. Informanterna uttryckte att det behövs någon 
som är ansvarig, som ser till att arbetet med surfplattorna drivs framåt och som kan avsätta tid 
för detta. 

 
- Vem uppdaterar, vilka Appar ska köpas eller skaffas? I början var vi väldigt duktiga och 
aktiva och köpte nya Appar och reflekterade och tog reda på mycket. (A5) 

 
Informanterna menade att om skolan inte har någon nyckelperson, begränsas detta arbete och 
de hinner varken prova eller utvärdera Apparna. De erfor att IT-pedagoger möjliggör att detta 
viktiga och långsiktiga arbete hålls igång. 

 
 
6. Diskussion 

 
Syftet med den här studien var att beskriva speciallärares och specialpedagogers erfarenheter 
av att arbeta med pedagogiska Appar på surfplattor. Mina frågeställningar var: (1) Vilka 
möjligheter till lärande ser speciallärarna och specialpedagogerna i arbetet med pedagogiska 
Appar? (2) Vilka begränsningar avseende lärande ser speciallärarna och specialpedagogerna i 
arbetet med pedagogiska Appar? Bakgrunden till detta var funderingar över det digitala 
lärverktyget surfplattan, som allt fler skolor köper in till sina lärare och elever, och där den 
pedagogiska grunden i undervisningen många gånger saknas. Detta sker till stor del utan att 
det finns några större studier som stöder surfplattans värde som lärverktyg (SBU, 2014). 
Många studier är för korta, exempelvis studien av surfplattor i skotska skolor (Burden et al, 
2012), som endast varade några månader. Även Tallvids (2010) studie som pågick i ungefär 
tre år, menar forskare vanligen är en för kort tid innan de resultaten slår igenom. Nedan 
diskuteras resultatet kring de möjligheter och begränsningar som informanterna beskrev, hur 
dessa stämmer överens med tidigare forskning samt hur de kan förstås utifrån teorier om 
lärande. Min diskussion för jag först utifrån de teman som resultatet presenterades i, därefter 
presenteras studiens slutsatser för att slutligen komma med förslag till vidare forskning. 

 
 
6.1. Möjligheter att lära genom tillämpning 
Studien visar att informanterna såg det spelbaserande lärandet som en användbar väg. De 
menade att med hjälp av spelapparna kan färdighetsträningen bli lustfylld och framkalla en 
slags pådrivande kraft. Spelen stimulerar upprepning och nötning när elever gärna spelar om 
och om igen och på så sätt blir repetitionen enkel. De spelappar som är uppbyggda i olika 
nivåer eller svårighetsgrader ansågs skynda på inlärningen då eleverna sporras att komma 
vidare. Att eleven snabbt kan ta sig från en nivå till nästa i digitala spel, är dock inte ett säkert 
tecken på att de lär sig, enligt Linderoth och Heath (2012). Man motiveras att ta sig framåt i 



31  

spelet men inte i sitt lärande, då det är svårt att kombinera kunskapsinlärning och 
underhållning i praktiken (Linderoth 2004, 2012). 

 
Spelmoment som bygger på upprepning och färdighetsträning, ansågs hjälpa till att förstärka 
lärandet. Intressant är att ett kognitivistiskt lärande går att påvisa i informanternas 
beskrivningar. Det handlar om hur hjärnan fungerar när det gäller hantering av information. 
Det är endast en liten del av all information som går till arbetsminnet och det är därför viktigt 
med repetition så att informationen kan registreras i långtidsminnet. Informanterna beskrev att 
eleverna gärna spelar om och om igen, vilket till slut leder till att eleven kan det utan 
ansträngning, det vill säga automatiserar lärandet, vilket även Slavin (2000) skriver om. 

 
Surfplattan ses även som en del av det multimodala lärandet. I hjärnan kan informationen 
lagras såväl verbalt som visuellt, vilket underlättar inlärningen då informationen presenteras 
på båda sätten (Ibid). Var och en lär sig bäst på olika sätt och variationen av pedagogiska 
metoder i spelapparna fångar även elevernas intresse. Informanterna såg fördelen med att det 
ges möjlighet att kunna göra samma sak fast på flera olika sätt. Enligt kognitivismen och 
Piaget är det viktigt för elevers lärande. Eleverna behöver nya intryck för att tillsammans med 
tidigare erfarenheter kunna ta till sig kunskap, det som Piaget benämner assimilation och 
ackommodation. Detta lärande sker när eleverna är aktiva och tänkande (Dysthe, 2003; 
Gärdenfors 2010). Ahlberg (2001) menar att för att fler elever ska uppleva ett lustfyllt lärande 
och inte misslyckas måste man prova olika vägar. Det handlar om att finna balans mellan 
variation och struktur i undervisningen, men också att hitta en balans mellan krav och elevens 
förmåga. Det spelbaserade lärandet ansågs vara ett lustfyllt lärande och en användbar väg, 
samtidigt som det framkom att det inte kan konkurrera ut andra sätt att lära. De menade även 
att det är viktigt att organisera och tydligt leda arbetet med surfplattorna och veta vad man gör 
utifrån läroplanen så att det inte bara blir ett spelande. Problemet belyser Lundberg och 
Herrlin (2006), då de tar upp den konkurrens som det traditionella bokläsandet får, från bland 
annat de digitala spelen i dagens samhälle. I och med att eleverna kommer igång med sin 
läsning tidigt, så ökar också motivationen och självkänslan, vilket är mycket viktigt för 
elevens fortsatta läsutveckling. Informanterna ansåg att det finns många bra pedagogiska 
Appar som ”får igång” eleverna med att läsa, skriva och räkna, även när ”viljan står i vägen” 
som de uttryckte det. Eleverna behöver dock kontinuerligt uppleva att de blir säkrare på att 
läsa. Fastnar eleven i ett spelbaserat lärande, kan möjligheten att öva upp en god läsfärdighet 
gå förlorad, eftersom denna lästräning inte är tillräcklig i sig menar Lundberg och Herrlin 
(2006). Även Linderoth (i Jönsson, 2013) anser att de digitala spelen inte är särskilt 
utvecklande, då de stjäl tid från det som kan vara bättre och nyttigare som till exempel att läsa 
en bok. 

 
6.2. Möjligheter till individanpassat lärande, feedback och belöning 
Informanterna ansåg att surfplattan innehåller mycket specialpedagogik. Apparna kan 
användas på olika sätt och anpassas och det handlar många gånger om att tänka i flera steg, 
utanför Appen, vilket de menade kunde vara det ”speciella”. För de elever som är i behov av 
kompensatoriska hjälpmedel eller alternativa verktyg så finns numera allt i surfplattan med 
bra applikationer enligt informanterna. Den ersätter många hjälpmedel som nu finns samlade i 
ett skal så att ingen behöver sticka ut. Detta ansågs positivt av informanterna och visar ett 
socialkonstruktivistiskt eller relationellt perspektiv, då det uttrycktes att surfplattan är så 
utjämnande och möjliggör helt olika lärstilar, när det är olika var man är i sin utveckling och 
vad man behöver för träning för stunden. Individuella skillnader visar lika mycket ett 
kognitivistiskt lärande och i intervjuerna beskrivs vidare ett multimodalt lärande. Att 
exempelvis eleven får hjälp och stöd genom att få texten uppläst, att prata och skriva med 
hjälp av bilder, ljudande tangenter, att de talar in en berättelse och Appen skriver ut, kan 
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underlätta lärandet för bland annat dem som behöver extra tid. De tekniska möjligheterna att 
med hjälp av IKT kompensera olika funktionsnedsättningar ökar ständigt. Att elever lär på 
olika sätt och behöver olika lärverktyg för att nå de uppsatta målen har tack vare den nya 
tekniken och surfplattan utvecklats till att bli ett digitalt lärverktyg, vilket rymmer det mesta 
som behövs som komplement och som alternativ till allt annat lärande. Informanterna såg 
också surfplattan som ett av flera andra möjliga pedagogiska verktyg för lärande i skolan. 
Något som framkom i intervjuerna var att det är viktigt att hålla isär de Appar som används 
vid lärande och de Appar som fungerar som absolut stöd vid lärande, exempelvis Appar som 
skriver det som talas in. Informanterna menade att förklaringen till att bara några elever är i 
behov av en egen surfplatta på så sätt blev tydligare. De förstod nu att alternativet till Apparna 
på en egen surfplatta, för en del elever, handlade om att inte ha möjlighet att kunna läsa och 
skriva alls. 

 
Resultatet av lärande påverkas av motivation. Behavioristiskt lärande finns med som en 
grundläggande princip när det gäller att bidra till aktivitet och intresse i spelapparna. 
Tidspress och belöningsmomenten passar en del elever och den yttre motivationen kan ibland 
ge variation även om informanterna helst såg att motivationen kommer inifrån. Genom 
snabba, direkta belöningar i form av uppmuntran eller att eleverna samlar exempelvis stjärnor, 
ugglor eller poäng i spelen, så sporrar dessa framsteg eleven att ta sig vidare och de får en 
känsla av att kunna väldigt mycket ansåg informanterna. Det blir ett bahaviouristiskt lärande, 
eftersom det uttrycktes som en positiv förstärkning. Informanterna beskrev även att Appar på 
surfplattan, oftare användes som belöning och avkoppling i de lägre åldrarna. Det kunde 
handla om ett traditionellt lärande eller några bestämda spelappar som skulle klaras av först, 
innan de skulle hämta surfplattan och få litet frihet och välja ur någon mapp som läraren 
förberett. Genom ett sådant arbetssätt vet eleverna vad som förväntas av dem, något som är 
viktigt att förtydliga enligt behaviourismen. Att lära sig nya saker handlar ofta om 
ansträngning. Som belöning beskrev informanterna att man använder den yttre motivationen 
men bortser inte helt från den inre motivationen. Eleverna ansågs prestera mer om de fick en 
belöning i slutet av arbetet. Informanterna uttryckte även att de lär sig mer och fortare. Giota 
(2001) hävdar dock att belöningar enbart ger de kunskapsmässigt begåvade eleverna 
framgång. Imsen (2006) ser däremot, liksom det som går att utläsa i informanternas 
beskrivningar, att belöningar kan vara en morot för alla. Det som de ansåg gör att eleverna är 
motiverade till att lära eller arbeta med en uppgift, är det som benämns som inre motivation. 
Det är en vilja, en drivkraft hos eleven som kommer inifrån. När informanterna uttryckte ord 
som exempelvis ”roligt, utmanande och lockande”, är det den inre motivationen som beskrivs 
(Glasser, 1996). Vidare ansågs den inre motivationen underlätta lärandet. Att inre motivation 
kan bidra till ett mer givande och livslångt lärande är även något som litteraturen tar upp 
(Gärdenfors, 2010). 

 
Informanterna upplevde att det är de Appar där det händer någonting och som är litet mer 
lekfulla som fungerar bäst och som kan vara en belöning, vilket visar ett behavioristiskt 
lärande. I intervjuerna framkom att ”den belöningen eller avkopplingen kan vara det som lär 
mig mest, medan jag själv tror att jag bara leker.” Det blir en motvikt till det traditionella 
lärandet där man upplever att eleverna jobbar litet mer utan att de vet om det. Detta kan ses 
som ett exempel på det som i litteraturen benämns informellt lärande eller vardagslärande, 
som visserligen kan vara planerat eller medvetet men att man övervägande lär sig spontant 
och omedvetet (Ellström et al, 1996; Säljö, 2010). 

 
I intervjuerna framkom att elevernas självkänsla stärks med hjälp av surfplattan. De beskriver 
att även om man inte kan så mycket, så kan man ändå göra väldigt mycket och att ett bättre 
självförtroende  härigenom  främjar  lärandet.  De  såg  möjligheterna  att  ta  sig  vidare  i 
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spelapparna där man går upp i nivåer, vilket ansågs skynda på elevernas inlärning. Att 
utmanas när de klarar av lite svårare uppgifter kan leda till ett större självförtroende. I den här 
studien förmedlade informanterna upplevelsen av att med stöd av Apparna, har alla elever 
oavsett nivå, möjlighet att förstärka och fördjupa kunskap och på olika sätt både visa och 
känna att man kan väldigt mycket. I studien uttrycktes att spelapparna har stor betydelse för 
elevernas motivation, men informanterna betonade även vikten av att lärarna själva, lägger 
ner mycket arbete på att lära sig att utveckla arbetet med pedagogiska Appar i undervisningen 
(se 6.1), för att kunna motivera, stimulera och individanpassa inlärningen. 

 
6.3. Möjligheter till självständigt och gemensamt lärande 
Många spelappar använder sig av högsta poäng eller andra typer av rekord, vilket gör att 
eleverna härigenom kan jämföra sina resultat med varandra. Det blir ett tävlande som inte är 
ett gemensamt lärande. Konstruktivism inriktar sig mer på eleven som ska lära sig och som 
själv ges möjlighet att konstruera sin kunskap med hjälp av en lärare eller kamrat som 
vägleder, vilket konstruktivismen betonar. Konstruktivism och sociokulturellt lärande kan 
identifieras i informanternas beskrivningar. Konstruktivistiskt lärande sker genom mycket 
samarbete med både de elever som ligger på samma nivå och med lärare som genom 
handledning stödjer elever att hitta svar och bygga kunskap. Informanterna beskrev hur de 
underbyggde självständigt lärande. Eleverna fick vägledning och möjlighet att träna enskilt 
med specialläraren för att surfplattan sedan skulle fungera som ett digitalt lärverktyg såväl i 
klassundervisningen som i hemmet. I studien Burden et al (2012), där eleverna hade möjlighet 
att disponera sin surfplatta både i skolan och i hemmet, visade det sig bland annat att ansvaret 
för det egna lärandet ökade men även att föräldrarna involverades på ett positivt sätt. 

 
När eleverna spelar tillsammans två och två, kan de lösa uppgifter varannan gång. På så sätt 
skapades samarbete så att båda eleverna bidrog till framgången i spelet, men även turtagning 
tränades enligt informanterna. Det kunde exempelvis handla om att spela in det man berättade 
och turas om att lösa uppgifterna. Erfarenheten var att man lär tillsammans såväl elever och 
lärare emellan, som lärare och elev vid användandet av olika Appar på surfplattorna. 
Informanterna uttryckte även att surfplattorna bör ses som ”nya tidens lägereld” och det 
handlar om att när de arbetar ihop så utvecklas också deras gemensamma lärande. Lärande 
blir här kopplat till hur elever och lärare använder eller samverkar med resurser av olika slag 
som redskap för att lösa problem som är angelägna för dem, vilket visar ett sociokulturellt 
lärande. Detta sker i samspel med andra och ofta i sociala sammanhang. Hur vi löser olika 
dilemman har även att göra med samspelet mellan individens intellektuella resurser och 
redskap, vilket Vygoskij benämner som att tänkandet medieras (Säljö, 2010). Vidare hävdar 
Säljö att ”i ett sociokulturellt perspektiv har människan förmåga att lära och att utvecklas, 
såväl kollektivt som individuellt, ingen bestämd gräns. Vi skapar hela tiden redskap med vars 
hjälp vi kan lösa fysiska och intellektuella problem” (s.73). Detta problematiserar Piagets tes 
om att  lärande  har  en  slutlig och  högsta  nivå  när  det  kognitiva intellektet  är  maximalt 
utvecklat (Ibid). 

 
6.4. Möjligheter att lära av någon som kan mer 
När informanterna beskrev att de lär sig om surfplattans möjligheter i och med att de är mer 
intresserade och frågar sig fram samt har stödet från skolans IT-pedagog, blir detta ett lärande 
ur ett kategoriskt perspektiv. I studien beskrevs hur en speciallärare, som kan mer om 
surfplattans kompenserande effekter, lär en elev som behöver hjälpmedel i sitt lärande att 
använda surfplattans anpassade och olika Appar. Sedan var tanken att de skulle kunna 
använda detta i klassundervisningen, vilket visade sig ha varit svårare att få att fungera och 
något som informanterna antog kunde bero på att det tar tid, är krångligt eller att klassläraren 
inte riktigt kunde det än. De ansåg att de använde varandras kunnande för att utveckla goda 
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lärmiljöer för och runt eleverna. Tillsammans hjälptes flera lärare åt med att anpassa 
användningen och integrera surfplattan i undervisningen, vilket kan ses som ett lärande ur ett 
relationellt perspektiv. Enligt Samuelsson (2014) beror det också på varje lärares kunskap om 
och intresse för IKT, om tekniken ska kunna finnas där för att kompensera. Dessutom krävs 
tydligare riktlinjer i läroplanen (Ibid). 

 
I arbetet med elever i behov av särskilt stöd beskrev informanterna lärandeformer som en-till- 
en eller  en  lärare och  en  elev.  Själva mötet  mellan  lärare  och elev  är  där  lärande och 
utveckling sker enligt Wasik och Slavin (1993). Exempel på kognitivism är att olika 
utmaningar upprepas vid olika tillfällen och med jämna mellanrum, vilket kan ses som det 
Slavin (2000) benämner fördelad träning. När utmaningarna upprepas under spelets gång, 
eller att genomgångar spelas in och mailas till eleverna så att de kan lyssna, titta igen och ha 
möjlighet att repetera hemma, det som informanterna beskrev som ett ”igenkännande”, är 
något som gör det lättare att minnas. Möjlighet till återkommande repetition är en viktig del i 
lärandet. De Appar som bygger på att eleverna tränar lite varje dag för att bli säkrare, 
innefattar många kognitiva funktioner. Informanterna ansåg att flera elever var i behov av 
minnesträning och passar minnesappen dessutom elevens lärstil, kunde det ytterligare 
underlätta för eleven att komma ihåg. Dagens forskning om hjärnan och lärandet visar att det 
är möjligt att träna upp arbetsminnet vilket även kan leda till förbättrad uppmärksamhet 
(Lindgren, 2012). Intressant är sedan om vidare forskning kan visa att det finns ytterligare 
effekter att uppnå för att bättre förstå elevers svårigheter i läsning och matematik och att vi på 
så sätt kan hitta effektiva hjälpmedel med vetenskapligt belagda träningsmetoder. 

 
Självständigt arbete kan vara ett sätt att lära sig söka kunskap för den elev som kan 
koncentrera sig, men för en yngre, okoncentrerad elev kan det vara problematiskt att komma 
ihåg flera saker så länge som krävs. Distraheras man dessutom lätt finns risken att eleven blir 
en ”vandrare” i klassrummet, vilket kan hindra eleven att lära sig. Informanterna ansåg att 
surfplattan kan avleda många av dessa intryck i klassrummet som kan försvåra inlärningen 
och eleverna blev härigenom mer fokuserade på arbetet. En-till-en undervisningens betydelse 
för elever i svårigheter med inlärningen har studerats av Wasik och Slavin (1993). 
Undersökningen visar att för att dessa elever ska klara skolan är en-till-en undervisning som 
metod optimal. Periodvis kan metoden vara ett bra alternativ där en lärare med goda 
kunskaper i ämnet bedriver undervisningen som också ska ha kontinuitet (Ibid). Olika Appar 
på surfplattan kan här vara det lärverktyg som bidrar till kontinuitet. 

 
6.5. Möjligheter till kreativt och variationsrikt lärande 
Informanterna beskrev att eleverna tycker om när det vävs in ett skapande och kreativt 
moment i olika ämnen. Ämnet varieras och samtidigt övar eleverna på att presentera sitt 
arbete. Bild och musik upplevdes bidra till både kreativa och utmanande uppgifter inom de 
flesta ämnesområden. Det påpekades återigen att det måste finnas ett klart syfte med Apparna 
som ska användas och att läraren stöttar arbetsprocessen. Frågan är om Apparna på surfplattan 
blir en genväg till lärande? Hjärnan är en kreativ del av kroppen. Forskning visar att det är 
möjligt att lära sig att skriva snabbare och mer (Genlott & Grönlund, 2013), medan annat 
lärande kanske går förlorat. Motoriken kan bli sämre, men vad lär man sig? Att lära in en 
rörelse kan vara svårare än att lära sig ord, även sociala mönster behöver läras in. Appar som 
tillåter elevers naturliga kreativitet sågs som en fördel av informanterna. Pedagogiska Appar 
där bild och ljud används kan å andra sidan leda till att eleverna inte själva utnyttjar sin 
naturliga kreativitet. Det är en avvägning och vi behöver hela tiden ta ställning till vilka 
Appar som ska användas och inte användas i undervisningssammanhang enligt informanterna. 
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Informanterna beskrev även Appar som är utmanande. I intervjuerna framkom det att 
utmanande Appar ansågs kräva eller stimulera och uppmuntra att lära sig mer. Genom lagom 
utmanande uppgifter, det vill säga där kunskapsnivån läggs ett steg högre än vad eleven klarar 
på egen hand och genom att bygga vidare på det eleven redan kan, utvecklas lärande enligt 
Vygotskijs teori, ZPD (i Säljö, 2000). Ligger nivån långt utanför den proximala 
utvecklingszonen så kan stöd från en vuxen eller elever hjälpa till, så att nästa steg i 
utvecklingen nås. Den möjliga utvecklingen (ZPD), är alltså beroende av interaktionen mellan 
elev och vuxen, elev och mer kompetent elev eller mellan elev och digitala redskap för 
lärande som surfplattan, där till exempel ljudberättelser, kan hjälpa till. Vygotskij menade att 
lärande leder till utveckling, till skillnad från Piaget som ansåg att utveckling leder till lärande 
(Dysthe, 2003).  I  det  socialkonstruktivistiska  perspektivet  understryks  också  att det  är  i 
interaktion med andra som lärande sker (Dysthe, 2009). 

 
6.6. Begränsningar av teknologins utmaningar och resurser 
Resultatet av intervjuerna i denna studie visar att arbetet på surfplattor blir begränsat om man 
inte använder bra pedagogiska Appar och får kunskap om detta. I informanternas 
beskrivningar framkom att det är två typer av Appar som används. Dels specialiserade Appar, 
där eleverna i princip tränar och repeterar en sak och dels de Appar som är utvecklingsbara 
och som används till olika saker eller ämnen. Att satsa mest på utvecklingsbara Appar, 
menade informanterna vara bäst på sikt, eftersom de tillsammans med eleverna kan hitta nya 
användningsområden eller sätt att använda dem. I beskrivningarna framkom att elever kan 
sitta med en spelapp och hela tiden gissa sig fram. Frågan är då vad eleven lär sig? Är det bara 
en teknik att ta sig vidare i spelet och få en känsla av att vara smart? En del forskare menar att 
spelen motiverar spelaren att ta sig vidare i spelet, men inte i sitt lärande och ”när det gäller 
pedagogik så handlar det alltså om att hjälpa elever att ”bli smarta” och åstadkomma verkligt 
lärande” (Linderoth & Heath, 2012, s.75). SBU-rapportens slutsats är att det inte går att uttala 
sig om nyttan av exempelvis Appar, eftersom de inte är tillräckligt utvärderade (SBU, 2014). 
Informanterna ansåg att det kan vara svårt att hitta lämpliga pedagogiska Appar, utan att ha 
tid och hjälp att prova ut dem. En del forskare hävdar dock att det är ett väldigt litet antal av 
alla dessa pedagogiska Appar som skolan använder, som ger tillräcklig feedback. De flesta 
pedagogiska Appar är mer ett verktyg att testa vad eleven redan har lärt sig (Leffler, 2015; 
Sjödén, 2015). Idag hittar vi många Appar som är utvärderade av lärare på olika webbplatser 
och som kan ge vägledning om ett begränsat antal pedagogiska Appar. Men som även 
forskningen visar, så behövs det mer medvetna, kontinuerliga kompetensinsatser, som är både 
strategiska och långsiktiga, för att öka kunskaperna i hur lärarna kan utnyttja pedagogiska 
Appar och funktioner på surfplattor (Tallvid, 2010). Lärarna är i behov av att veta konkret hur 
pedagogiska Appar kan användas i undervisningen i de olika skolämnena. Men i denna studie 
framkom även att det behövs kontinuerlig kunskap och konkreta exempel på hur funktionerna 
i surfplattan och kompatibla tillbehör kan användas. Surfplattans inbyggda tangentbord ansågs 
till exempel vara ett hinder för att få eleverna att orka skriva längre texter. Frågan är om det 
kan vara de vuxna med datorvana som är mer begränsade än de yngre eleverna? 
Informanterna ansåg dock att det är smidigt att kunna köpa till ett externt tangentbord. Studien 
visar hur viktigt det är att någon på skolan är ansvarig, så att arbetet med surfplattorna hela 
tiden drivs framåt. För detta behövs en plan och avsatt tid, så att alla får möjlighet att 
kontinuerligt kompetensutvecklas inom det pedagogiska arbetet med pedagogiska Appar på 
surfplattor. 
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7. Slutsatser 
 
Att ständigt påminnas om att det finns flera sätt att lära sig och att det finns många olika 
faktorer som bidrar till och påverkar hur lätt det är att lära sig, är viktigt för att kunna erbjuda 
extra utmaning och extra stöd, när skolan ska kompensera för elevers olika förutsättningar. 
Med nya teknologier kommer våra kunskaper och våra sätt att lära att förändras. Surfplattan 
utgör här ett allt-i-ett-lärverktyg som är framtiden för alla elever i allmänhet och för elever 
som hamnat i svårigheter med inlärningen i synnerhet. Slutsats i den här studien är att 
följande moment eller faktorer visar sig ha stor positiv påverkan på lärande och utveckling av 
förståelse i arbetet med pedagogiska Appar. Det ena är (a) variation för att bygga upp elevers 
självförtroende för ämnen, för både kropp och hjärna och som hjälp med kontraster i all 
information när det gäller att fånga elevernas intresse och skapa ett meningsfullt lärande. Det 
andra är (b) visualisering för att öka förståelsen med flera sinnen och tydliga mönster, för att 
aktivera en större del av nervsystemet och våra minnesfunktioner, samtidigt som vi kan 
avlasta arbetsminnet. Det tredje är (c) engagemang för att motivera och underlätta individuell 
anpassning av former och mål och det fjärde är (d) simulering för att möjliggöra lärande i ett 
sammanhang, där saker som tar lång tid i viss mån kan accelereras. Surfplattan med dess 
Appar är mer eller mindre ett läromedel idag, ett sätt att lära sig. Det är ändå i ett ganska kort 
tidsperspektiv som det funnits surfplattor och vilka effekter det får vet vi inte så mycket om. 
Frågan är om skolan kommer att bli mer individualiserad i framtiden, att man både sitter 
hemma och i skolan med denna typ av hjälpmedel och där läraren fungerar mer som en 
coach? Digitaliseringen verkar stödja en sådan utveckling. Det kan även vara så att det har 
negativa effekter. Hur påverkar det i så fall pedagogiken? Är lärarens roll att undervisa, 
berätta för eleverna och ha dialog med klassen något som försvinner är det naturligtvis emot 
att använda den. Den här studien visar att surfplattan har en enorm potential att stödja lärandet 
på olika sätt och att synliggöra, såväl de aktiva elevernas lärande som de mer passiva och ofta 
tysta eleverna. Detta är en del av våra elevers eller som Prensky (2001) benämner dem, de 
digitalt inföddas vardag, så därför är det också ett sätt att knyta an till elevernas verklighet. 

 
7.1. Fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att undersöka hur teknikutvecklingen kan bidra till lärande genom 
att ge eleverna en multimodal formativ bedömning. Den formativa bedömningen hjälper till 
att utveckla lärande genom att tydliggöra målen, visa var eleven befinner sig och stödja eleven 
att komma vidare. Viktig kunskap om vilka svårigheter elever brottas med kan upptäckas 
genom att följa deras lärande. Att undersöka vad det är som enskilda elever eller grupper 
behöver få öva mer på, är värdefull kunskap i arbetet med att stödja och anpassa läs-, skriv- 
och matematikutvecklingen. Exempelvis skulle observationer av interaktioner kunna 
kombineras med kontinuerliga test, för att studera vad som händer över tid när elever arbetar 
med Appar. Att hitta väl fungerande lösningar inom detta område vore intressant för vidare 
forskning. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 
 
Hej! 

 
Mitt namn är Anette Bergman och jag studerar på speciallärarprogrammet vid Linköpings 
Universitet. Just nu håller jag på med att skriva min examensuppsats som ska handla om 
specialpedagogiskt lärande via surfplattan. Jag är därför intresserad av att komma i kontakt 
med speciallärare/pedagoger för att få ta del av erfarenheter och tankar om detta i en intervju 
per telefon. 

 
Det är helt frivilligt att vara med i undersökningen. Intervjumaterialet kommer bara att 
användas i detta arbete och du kommer att vara helt anonym. Om det går bra för dig så skulle 
det underlätta om du godkänner att jag spelar in intervjun. Detta för att underlätta min analys 
av materialet. Du kan när du vill avbryta deltagandet. 

Jag vill gärna ha svar om du vill delta i studien, men också om du inte vill medverka. 

Det går bra att maila ditt svar till: 
xxxxxx_xxxxx@xxxxxxx.com 

 

När du har svarat kan vi bestämma tid för intervju. 

Det går bra att ringa eller maila mig om du har några frågor. 

Vänliga hälsningar 
Anette Bergman 

 
Tel: XXXX-XXXXXX 

 
Mail: 

mailto:xxxxxx_xxxxx@xxxxxxx.com
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Bilaga 2 
 
 
Intervjuguide 

 

Lärares bakgrund och kompetens 
 

x Vilken yrkesutbildning har du? 
x När tog du lärarexamen? 
x Hur länge har du arbetat med surfplattor? Dator? 
x Hur fick ni tillgång till surfplattor? Alla elever? 
x Vilka positiva/negativa erfarenheter har du av surfplattor? 
x Har du fått utbildning om surfplattan? 
x Arbetar du med handledning/med barn? Årskurser? 

 
 

De specialpedagogiska spelen via surfplattan 
 

x Vad innebär begreppet specialpedagogiska spel för dig? 
x Känner du till några specialpedagogiska spel? 
x Vilka pedagogiska spel har du använt/varit i kontakt med via surfplattan? 

Hur hittar du dem? Appar? 
 

x Vad ser du för nytta av spelen i undervisningen? Fördelar/nackdelar med spelen i 
(spec.) undervisningen? 

x På vilket sätt kan spelen bidra till lärande? 
 

x Finns det någon skillnad när det gäller användningen av just ”surf-plattespel” med 
tanke på ålder/klasser/ämnen/tid att lära sig/lärares arbete? 

x Vad är avgörande när du tar ställning till om spelet går att använda i undervisningen? 
Vad är viktigt att veta om spelet? Hur gör du när du väljer? 


