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Sammanfattning 

Studiens syfte var att få kunskap om hur lärplatta används som verktyg för elever i behov av 

särskilt stöd i åk 4-7, samt om lärplattan används utifrån specialpedagogens syfte för den 

enskilda eleven med den. Använda datainsamlingsmetoder är kvalitativa intervjuer med 

specialpedagoger, lärare och elever, samt elevobservationer. De frågeställningar som studien 

sökt svar på är: i vilket syfte valdes lärplatta som verktyg av specialpedagog för elever i 

behov av särskilt stöd, hur använder elever i behov av särskilt stöd lärplatta och dess appar i 

skolarbetet utifrån specialpedagogens syfte med den, vad finns det för möjligheter och hinder 

i användandet av lärplatta, vad har elever, lärare och specialpedagoger för fortbildning i att 

använda lärplatta och appar och hur följs användandet av lärplatta för dessa elever upp? De 

teorier eller perspektiv som använts som utgångspunkt i studien är det sociokulturella och de 

specialpedagogiska perspektiven. Resultaten visade att elever i behov av särskilt stöd i hög 

grad använde lärplattan utifrån den specialpedagogiska intentionen med den. Elever, 

specialpedagoger och lärare var positiva till lärplatta som verktyg och kan se flera fördelar 

men även vissa nackdelar, som att eleverna i behov av särskilt stöd kan känna sig 

exkluderade samt att det krävs kunskap, tid, fortbildning, uppföljning och engagemang för att 

användandet ska fungera bra.  
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Begreppsdefinitioner 

Här nedan presenterar och förtydligar vi de begrepp vi anser är centrala i vårt arbete. 

Alternativa 

verktyg 

Olika digitala tekniska apparater såsom lärplattor, iPads, datorer och 

mobiltelefoner vilka underlättar elevernas lärande och möjliggör en 

inkluderande arbetsmiljö. Förr benämndes alternativa verktyg som 

kompensatoriska hjälpmedel. I nuvarande läroplanen (Skolverket, 2011) 

benämns de som tillgängliga lärverktyg. Vi kommer i detta arbete att 

använda oss av benämningen lärverktyg, se förklaring nedan. 

App är en förkortning av applikation vilket är ett program som kan laddas ner 

till lärplatta eller mobiltelefon. 

AT Assisterande teknik, se lärverktyg. 

Lärplatta Namn på en mobil enhet med touchfunktion. Vi har valt att använda oss av 

benämningen lärplatta vilket är den vanliga benämningen i utbildningssyfte 

(Skolverket, 2017), istället för iPad eftersom det är ett produktnamn på en 

lärplatta. En lärplatta kallas ofta även som surfplatta, läsplatta eller padda. 

Lärverktyg Samlingsbegrepp i både skollagen och läroplanerna för både digitala och 

andra verktyg för lärande (Skolverket, 2017). Detta begrepp kommer 

således att användas i detta arbete. 

IKT Informations- och kommunikationsteknik, i denna studie används 

huvudsakligen begreppet IKT då vi anser att de beskrivna lärverktygen 

bistår elevernas kommunikation. 

IT Förkortning av informationsteknik. Detta begrepp används i denna studie 

då förordningar och forskning benämner det IT istället för IKT. 
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1. Inledning 

I Skollagen, 9 § (SFS 2010:800) uttrycks att utbildningen ska vara likvärdig, oavsett var i 

landet den anordnas. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de 

olika kunskapskrav som finns skall ges särskilt stöd som syftar till att så långt som möjligt 

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS 2010:800. 3 kap.) Ett stöd kan vara 

användandet av en lärplatta i undervisningen. Idag ligger Sverige i topp när det gäller teknik i 

skolan. Det finns stor tillgång till datorer, lärplattor och projektorer, men de är ojämnt 

fördelade. Trots tillgången till digital teknik ligger svensk skola bara på en genomsnittlig nivå 

när det gäller användning (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015).  Regeringen har 

nyligen beslutat om en stärkt digital kompetens i skolan (SKOLFS 2010:37), och för att 

eleverna ska nå de nya målen krävs att de har tillgång till digitala verktyg men den 

möjligheten finns inte i alla kommuner idag, alla kommuner har inte den ekonomiska 

möjligheten att köpa digitala verktyg till alla elever. Däremot används lärplattor som ett 

alternativt lärverktyg för elever i behov av särskilt stöd. Det finns forskning som pekar på att 

lärplattor underlättar inlärningen och höjer motivationen hos elever (Ellis, 2011), men det 

finns även en risk att elever som använder lärplattor känner sig utpekade och exkluderade. 

Professor Peter Karlsudd beskriver att “Digitala resurser i skolan ska inte sammankopplas 

med brist och diagnos. Dessa verktyg borde vara tillgängliga för alla och på så sätt ge 

samtliga elever fler alternativ till lärande” (Karlsudd, 2014. s. 227). 
 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) beskriver att likvärdigheten kan riskeras om 

skillnaden i IT-kompetens blir alltför stor mellan olika kommuner och skolor. Beroende på 

vilken skola eleven går i kommer den digitala kompetensen att variera, eftersom olika 

kommuner ger olika förutsättningar till personal i form av fortbildning och tid till att både 

erhålla och vidareutveckla sin IT-kompetens.  
 

I Skolverkets rapport (385:2013) understyrks att lärares arbetstid är en viktig resurs för att 

skapa förutsättningar för likvärdighet i skolan och att få alla elever att nå målen. 

Arbetsbördan har för lärare ökat de senare åren med fler arbetsuppgifter än tidigare (Ibid.) 

Med fler uppgifter att genomföra inom samma arbetstidsram minskar tiden till förfogande för 

bland annat fortbildning och kunskap i att sätta sig in i hur lärverktyg fungerar och kan 

anpassas eller individualiseras för att underlätta för elever i behov av särskilt stöd. Detta 

gäller inte bara lärare utan all verksam personal i skolan såsom specialpedagoger och 

assistenter som har nära samarbete med elever i behov av särskilt stöd.   
 

Både staten och skolans huvudmän, som reglerar och anger riktlinjer för lärares arbete, har ett ansvar 

för att lärarnas tid används på ett sätt som stärker förutsättningarna för skolan att bedriva en likvärdig 

utbildning av god kvalitet. Det är viktigt att staten, som fastställer normer för hur lärare ska arbeta 

genom skollagen och nationella styrdokument, beaktar hur de krav som staten ställer påverkar 

förutsättningarna för lärare att arbeta på ett sätt som skapar kvalitet och likvärdighet i skolan 

(Skolverket, 2013. s. 8-9). 
 

Ökad tillgänglighet och delaktighet genom IKT och IT-verktyg är bra för alla elever men för 

elever i behov av särskilt stöd är det extra värdefullt, eftersom lärmiljön då kan anpassas till 

varje enskild elevs behov. Oavsett funktionsförmåga kan skolan genom att erbjuda olika 

digitala verktyg göra undervisningen tillgänglig för alla elever. IKT kan vara helt avgörande 

för om en elev ska kunna nå kunskapskraven. IT kan också vara en förutsättning för en elev 

att kunna ta del av och vara delaktig i skolarbetet, förutsatt att personalen har kunskap om hur 

IT-verktygen fungerar (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015a). 
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Många kommuner satsar idag på att erbjuda elever en personlig dator eller lärplatta, 

satsningen brukar kallas en-till-en. Motiveringen till att göra denna satsning hör ofta ihop 

med att man vill höja elevernas prestationer, gärna med hänvisning till sjunkande svenska 

resultat i internationella undersökningar som PISA (Grönlund, 2014). Tidigare handlade det 

mest om bärbara datorer men nu ligger fokus på lärplattor och satsningarna omfattar också 

allt yngre elever. Att ha möjlighet att styra över sin egen lärplatta är inte i första hand en 

teknisk fråga, utan handlar om att kunna arbeta utifrån sina egna förutsättningar och behov 

(Gisterå, Lavsund, Östling, et al., 2015).  
 

I vår profession som lärare har vi erfarit att lärplattor, sedan de kom 2010, idag har blivit ett 

mycket vanligt verktyg som lämnas ut av specialpedagoger till elever i behov av särskilt stöd 

för att öka dessa elevers måluppfyllelse i skolämnena. Som studerande till specialpedagoger 

har detta väckt vårt intresse att få veta mer om i vilket syfte lärplatta lämnas ut av 

specialpedagog, och om den ger effekt. Vi funderar även över om eleverna själva vet i vilket 

syfte de ska använda sig av en lärplatta samt om de använder sig av den för att öka sin 

måluppfyllelse. Något vi avser att undersöka är om elever och lärare får någon utbildning i 

lärverktyget och olika appar, vidare anser vi att det är viktigt med uppföljning och 

utvärdering av om lärplattan tjänar sitt syfte för eleven, vilket således är ytterligare en aspekt 

vi vill undersöka i vår studie. 
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2. Syfte 

Det övergripande syftet med studien är att få kunskap om specialpedagogiska förutsättningar 

för att arbeta med lärplatta som teknikstöd för elever i behov av särskilt stöd i åk 4-7 i två 

olika skolor i två skilda kommuner, samt specialpedagogers kompetens och ansvarsområde 

när det gäller att rekommendera och utvärdera lärplatta som hjälpmedel och verktyg, samt hur 

den används av eleverna i skolarbetet. 
 

Frågeställningar 

 

1. I vilket syfte valdes lärplatta ut av specialpedagogen som verktyg för elever i behov 

av särskilt stöd?  

2. Hur använder elever i behov av särskilt stöd lärplatta och dess appar i skolarbetet 

utifrån specialpedagogens syfte med den?  

3. Vilka möjligheter och hinder uppfattas av elever/lärare/specialpedagoger i 

användandet av lärplatta? 

4. Vilken fortbildning erbjuds elever/lärare/specialpedagoger i att använda lärplatta och 

appar? 

5. Hur följs elevernas användande av lärplatta upp?  
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3. Bakgrund och tidigare forskning 

I bakgrunden presenteras inledningsvis specialpedagogens yrkesroll, delar av de 

styrdokument skolans personal har att förhålla sig till samt en mindre presentation av 

Salamancadeklarationen. En beskrivning ges av IKT-handlingsplanerna i kommunerna dit de 

undersökta skolorna hör, samt hur tillägnandet av lärplattor med tillhörande appar går till på 

de specifika skolorna. Vidare förtydligas och fördjupas i bakgrunden de områden och 

forskning vi anser är relevanta för denna studie. I slutet görs en sammanfattning av vad 

kapitlet behandlat.  
 

Specialpedagog - en främjande, förebyggande och stödjande yrkesroll 

I examensförordningen (SFS 2011:688) för specialpedagoger står att läsa att 

specialpedagogen bland annat ska:  
 

...identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete, genomföra pedagogiska utredningar och 

analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå, utforma och delta i arbetet med att 

genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer, ha förmåga att stödja barn och elever och 

utveckla verksamhetens lärmiljöer, arbeta med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, 

genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet för att kunna 

möta behoven hos alla barn och elever (s. 12).  
 

Specialpedagogen har således en nyckelroll i skolans organisation för att underlätta och stötta 

alla elever, men framförallt elever i behov av särskilt stöd.  
 

Skolverket (2016) betecknar specialpedagogfunktionen som en “främjande, förebyggande 

och stödjande roll”, vilken skall sättas in när ordinarie undervisning inte räcker till för den 

enskilde eleven. Ibland behövs extra anpassningar eller särskilt stöd sättas in under en kortare 

eller längre period (Ibid.), vilket är specialpedagogens uppgift att samordna enligt 

examensförordningen (SFS 2011:688). Ett sådant stöd kan vara lärplatta, vilken ofta tillsätts 

på inrådan av specialpedagog för elever i behov av särskilt stöd. 
 

Lindqvist, Nilholm, Almqvist och Wetsos studie (2011, s.152) visar dock att mer än 90% av 

övriga yrkesgrupper på skolan såsom; speciallärare, assistenter, ämneslärare och klasslärare, 

anser att specialpedagogen skall arbeta individuellt med elever i behov av särskilt stöd och 

tillsyn av personal, vilket inte uttryckligen står i deras examensförordning. Däremot framgick 

det i denna studie (Ibid.) att det bara var specialpedagogerna själva av ovan nämnda 

yrkesgrupper som tyckte att de skulle arbeta med skolutveckling, vilket återfinns i 

examensförordningen. 
 

Förutom det som nämnts skall specialpedagogen också vara en samtalspartner och rådgivare 

för kollegor i specialpedagogiska frågor (SFS 2011:688). Specialpedagoger och speciallärares 

utbildning syftar enligt Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015) i 

korthet till att “utveckla färdighet och förmåga att leda utvecklingen av det pedagogiska 

arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla elever”… (s.8). 
 

Salamancadeklarationen 

Vid en världskonferens om undervisning av elever i behov av särskilt stöd, samlades 92 

regeringar och 25 internationella organisationer i Salamanca i Spanien 1994. Där och då 

antogs Salamancadeklarationen. Salamancadeklarationen använder ordet integration i sin text 
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och förklarar ordet med att det stödjer och välkomnar mångfald bland eleverna. Syftet med 

integration är att eliminera socialt utanförskap grundad på ras, samhällsklass, etnicitet, 

religion, kön och förmåga – denna definition är inte allmänt tillämpad men används i 

deklarationen. Vi använder oss av begreppet inkludering i denna studie. 
 

Enligt Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006), råder en allt större enighet om 

att elever i behov av särskilt stöd i undervisningen bör omfattas av alla de 

undervisningssystem som byggts upp och som har lett till begreppet en integrerad skola. Den 

grundläggande principen för en integrerad skola är att alla oavsett funktionshinder ska 

undervisas i ordinarie undervisning. Den integrerade skolan måste erkänna och tillgodose 

varje elevs behov, stöd och tjänster ska vara tillgängliga kontinuerligt och svara mot 

uppkomsten av särskilda behov i varje enskild skola. I en integrerad skola ska varje elev i 

behov av särskilt stöd få tillgång till det aktuella extra stöd som eleven är i behov av, för att 

klara av sin skolgång på ett tillfredsställande sätt. Lämplig teknologi ska utnyttjas vid behov 

för att öka chanserna för eleven att nå framgångsrika studier. Pedagogerna ute i klassrummen 

bör aktivt delta i både de praktiska insatserna och den reflekterande verksamheten (Ibid.).  
 

Skolans styrdokument och digitalisering i “en skola för alla” 

Den svenska skolans styrdokument utgår från devisen ”En skola för alla”, vilket innebär att 

alla elever, oavsett handikapp eller andra svårigheter ska ges möjligheter att nå målen och 

kunskapskraven i den svenska skolan. Skollagen, 9 § (SFS 2010:800) föreskriver att 

utbildningen ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Skollagen (Ibid.) tydliggör 

även att normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen i läroplanen, och att 

en likvärdig utbildning inte betyder att undervisningen ska vara likadan överallt. Vidare 

påtalas att inte heller skolans resurser ska fördelas lika, utan hänsyn ska tas till elevernas 

olika förutsättningar och behov, samt att skolan har ett specifikt ansvar för de elever som har 

svårigheter att nå målen (Skolverket, 2011). I Skolverkets stödmaterial till huvudmännen 

(2015) poängteras att huvudman har ansvar att fördela resurser utifrån lokala förutsättningar 

och att det grundläggande i huvudmannens ansvar är att utbildningen motsvarar skollagens 

krav på bland annat likvärdighet.  
 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) har tillkommit för att motverka diskriminering och 

främja lika rättigheter och möjligheter oavsett bland annat funktionsnedsättning och kön, och 

i skollagen (SFS 2010:800) fastställs att den som bedriver utbildningsverksamhet inte får 

diskriminera något barn eller någon elev som deltar i eller söker till verksamheten, således 

gäller detta huvudman och all personal som är verksamma i skolan. All personal skall 

medvetet arbeta för inkludering av elever med funktionsnedsättningar, vilket står att läsa i de 

flesta styrdokument (SFS 2010:800, Skolverket, 2011).  
 

Den 1 juli 2018 träder nya riktlinjer i kraft angående digitalisering i skollagen (SFS 

2010:800). Redan nu, 2017, finns den reviderade läroplanen att tillgå med sina generella 

förtydliganden. Under rubriken “skolans uppdrag” uttrycks bland annat att “alla elever ska 

ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska också ges möjlighet 

att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se 

möjligheter och förstå risker, samt för att kunna värdera information”(SKOLFS 2010:37). 

Under rubriken “skolans arbete med normer och värden” anges att “alla som arbetar i skolan 

ska i arbetet med normer och värden uppmärksamma både de möjligheter och risker som en 

ökande digitalisering medför” (Ibid). 
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Elever i behov av särskilt stöd  

I skollagen (SFS 2010:800) understryks att alla barn och elever ska ges den ledning och 

stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina 

egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som 

finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 

konsekvenser. Vissa elever behöver stöd i form av extra anpassningar inom ramen för 

ordinarie undervisning. Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär, som lärare och 

övrig skolpersonal vanligtvis inte kan göra inom ramarna för den vanliga undervisningen. För 

de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven skall särskilt stöd sättas in snarast och ett 

åtgärdsprogram upprättas. Rektorn beslutar om särskilt stöd och åtgärdsprogram. Det finns 

situationer där särskilt stöd behövs omgående, utan att man först sätter in extra anpassningar. 

Innan särskilt stöd eller extra anpassningar sätts in är det viktigt att skolan ser över om 

förändringar av organisationen kring eleven kan vara tillräckligt (Skolverket, 2016). 
 

För att utreda elevens behov av särskilt stöd sker ofta ett samarbete med elevhälsan. Skolans 

specialpedagog är den som leder arbetet med kartläggning och utredning av elever i behov av 

särskilt stöd. Genom att använda olika kompetenser inom elevhälsan vid svårare utredningar 

kan resultatet bli bättre anpassade lösningar för att ta bort hinder och anpassa lärmiljön i 

elevens skolsituation. Enligt 7 § i Skollagen (SFS 2010:800) skall särskilt stöd i första hand 

ges inom den elevgrupp som eleven normalt tillhör. Skolverket (2014) tydliggör att om en 

elev har en diagnos betyder det inte att den automatiskt har rätt till särskilt stöd och 

poängterar också vikten av att en diagnos inte får vara ett villkor för att erhålla särskilt stöd. 
 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett 

funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör myndigheten 

genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och 

statsbidrag. Stödet som erbjuds kan handla om individens lärande, pedagogers arbete eller 

verksamhet och organisation. Den kompetens som finns hos Specialpedagogiska 

skolmyndigheten kompletterar kommuners och skolors egna resurser (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2015b). 

För att alla elever ska få en likvärdig utbildning krävs kunskap om tillgänglighet. 

Pedagogerna i skolan behöver ha strategier för att anpassa undervisning och läromedel samt 

hur man kan använda olika lärverktyg. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder 

specialpedagogisk rådgivning, fortbildning, anpassade läromedel, team som kan utföra 

pedagogiska kartläggningar och de förmedlar forskning. De arbetar även för att forskning och 

praktik ska komma närmare varandra. Det sker bland annat genom att förmedla 

specialpedagogisk forskning via konferenser, seminarier, olika webbplatser och i tidningen 

“Lika värde” (Ibid.). 

Specialpedagogiska skolmyndigheten samverkar även med universitet och högskolor i 

nätverk och medverkar i utbildningar och kurser (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2010). För barn och elever där en funktionsnedsättning skapar hinder är behovet av IKT 

många gånger stort. Dessa användares behov bör därför prioriteras i IT-miljön. Skolor bör 

planera för tillgänglighet för alla vid val av datorprogram, studiemiljö och teknik. 

Tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet. IT är en möjliggörare så att alla kan delta i 

lärsituationen (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015a). 

https://www.spsm.se/stod/tillganglighet/
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Inkludering i skolan 

Den svenska skolans styrdokument utgår till många delar från inkluderingsprincipen. En 

viktig aspekt i inkluderingsprincipen är att olikheter ska ses som tillgångar och inte som 

problem (Skolverket, 2013). Undervisningen ska vara anpassad till elevernas individuella 

förutsättningar och behov,  och det som kännetecknar en inkluderande undervisning är enligt 

Nilholm och Alms studie (2010) när eleverna känner delaktighet, tillhörighet och acceptans 

för sin person, och en inkluderande undervisning kan inte ske utan att detta har bekräftats av 

eleverna. Nilholm (2014) hävdar dock att det finns få studier som vetenskapligt kan fastställa 

metoder eller faktorer som underlättar inkludering. Han påtalar att vissa barn kan behöva 

särlösningar, men att de inte skall skapas rutinmässigt. Vidare förordar han en stegvis modell 

för specialpedagogiskt stöd: “Först skall alla elever få en bra vanlig undervisning. De som har 

svårt att lära sig får med tiden mer hjälp i smågrupper i klassen. Först därefter kan det bli tal 

om stöd utanför klassrummet” (Nilholm, 2014. s. 3). Nilholm (2014) poängterar dock att 

lösningen att ge stöd utanför klassrummet inte skall användas så ofta eftersom dessa elever 

kan bli exkluderade senare. För att inkludera de elever som anses vara “stökiga” förespråkar 

Nilholm (Ibid.) “tydlighet, struktur, alternativ för att undvika maktkamper och att göra 

undervisningen så intressant som möjligt”. Han påtalar också vikten av att bygga goda 

relationer till både elever och föräldrar.  
 

Swärd och Florin (2011) menar att om inkludering av elever i behov av särskilt stöd ska 

lyckas krävs att berörda lärare fått kännedom om de specifika svårigheter eleven har och 

handledning i hur de kan underlätta inlärningsmiljön: “Lärare oavsett skolform ska anpassa 

sitt förhållningssätt och undervisa alla elever i klassen. Det är viktigt att förstå att det som är 

bra för elever i behov av särskilt stöd är också bra för alla elever” (Swärd & Florin, 2011. s. 

97).  
 

Ahlberg (2015) beskriver att det utbildningspolitiskt och verksamhetsmässigt ses som en stor 

utmaning hur elevers olika förutsättningar, kunskaper och behov ska ses som resurser i 

skolan. En viktig del är att skapa möjlighet för elever att träffas och samspela i vardagen, i 

skolans sociala arena, och i en inkluderande undervisning där elever tillåts vara olika. Skolans 

uppdrag är att utforma verksamheten så att den passar alla elever, det handlar om alla elevers 

rätt till en likvärdig utbildning. Skillnader i resultat och kunskaper ökar mellan elever, skolor 

och kommuner, att den socioekonomiska bakgrunden spelar roll för kunskapsinhämtande har 

man ännu inte lyckats motverka. Det finns ökade kvalitetsskillnader mellan skolor och det 

innebär att valet av skola har blivit allt viktigare för hur en elev lyckas i skolan. För elever i 

behov av särskilt stöd är det mycket viktigt att bygga upp en skolsituation som fungerar bra 

och det kräver samarbete och samverkan på olika nivåer. Det är av stor betydelse att rektorer, 

lärare och specialpedagoger uppfattar stödet till eleverna som ett samarbete och ett 

gemensamt ansvar (Ibid.). 

 

Beskrivning av begreppen funktionsnedsättning och 
koncentrationssvårigheter 

Definitionen av funktionsnedsättning är enligt Socialstyrelsen (2010) en nedsättning av 

fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionsnedsättningen kan vara 

medfödd, en förvärvad skada eller uppstå till följd av sjukdom och/eller annat tillstånd. 

Funktionsnedsättningen kan vara av övergående eller bestående natur (Ibid.). En elev med 

funktionsnedsättning kan uppleva hinder i vissa miljöer men inte andra. Alla barn och elever 

ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 
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utveckling, för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt utifrån utbildningens mål. Elever som lätt uppnår de kunskapskrav som minst ska 

uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre (SFS 2010:800).  Skolans mål 

är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö samt successivt 

utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan.  
 

Barn-och ungdomspsykiatrin (2014) beskriver koncentrationssvårigheter som att det är svårt 

att behålla uppmärksamheten på uppgifter eller annat som eleven behöver fokusera på. 

Eleven blir lätt distraherad av ljud och händelser runt omkring och av egna tankar. 

Koncentrationsproblem kan göra att det är svårt att planera aktiviteter, att komma igång med 

saker och att bli klar med sådant som man har påbörjat. För många märks 

koncentrationssvårigheterna mest i skolarbetet, eleven kanske har svårt att komma ihåg vad 

läraren säger och får fråga flera gånger, det kan vara ett problem att bli färdig med uppgifter 

eftersom det är svårt att hålla fokus på samma sak länge. Det kan också lätt bli slarvfel för att 

eleven missar detaljer. Om en elev har koncentrationssvårigheter som gör det besvärligt att 

klara skolan eller andra delar av livet kan eleven behöva stöd och hjälp (Ibid.). 

Eftersom koncentrationssvårigheter ofta märks i skolan kan det vara nödvändigt att göra 

förändringar där. Skolan ansvarar för att erbjuda det stöd som behövs för att göra skolarbetet 

lättare för den som är elev. Det kan till exempel vara att eleven får sitta mer avskärmat eller i 

mindre grupper eller får hjälp av en specialpedagog (Barn-och ungdomspsykiatrin,  2014). 

 

Motivation, stöd och tekniska lärverktyg 

Wery och Thomson (2013) visar i sin forskning att motivation spelar en avgörande roll för 

elevens individuella lärande, och många av de elever som har låg motivation har även en låg 

självbild. Författarna (Ibid.) poängterar även att motivationen starkt påverkas av elevens egen 

och andras uppfattning om kunskap och förmågor, samt av elevens egen rädsla att uppfattas 

som okunnig och oduglig (Ibid. s. 105).  Det är vanligt påpekar Wery och Thomson (Ibid.) att 

elever med låg motivation hört negativa kommentarer om sina egenskaper och kompetenser 

vid upprepade tillfällen under sin skolgång, vilket lett till att de upplever att de inte kan lära 

sig. Detta är vanligt förekommande hos elever i behov av särskilt stöd om de inte fått tidiga 

insatser i början av sin skolgång. Kåhlin, Guldstrand och Jutterdal (2017) påvisar att tidiga 

insatser har en avgörande effekt för hälsa, utveckling och förutsättningar senare i livet.    
 

Elever i behov av särskilt stöd kan ibland behöva stöttning i form av extra vuxen och/eller 

tekniska verktyg för att kompensera sin nedsättning och ha möjlighet att nå kunskapskraven i 

skolan. Enligt Skolverkets rapport (2016) framkommer att det ofta är elevassistenter istället 

för de med specialpedagogisk kompetens som arbetar direkt med dessa elever, och då oftast 

enskilt. Betoning läggs på risken att eleven kan hämmas både kunskapsmässigt, då assistenter 

oftast inte har specialpedagogisk kompetens och/eller lärarutbildning, men även socialt med 

en ständigt vuxen följeslagare. Vidare pekar ovannämnda rapport även på att 

förutsättningarna till tekniska lärverktyg skiljer sig mellan skolor. En tredjedel av 

specialpedagogerna och speciallärarna uppgav att detta är ett stort hinder för dessa elever 

samt att det finns lärare som betecknar användandet av tekniska verktyg som ”fusk”. 
 

Det har skett en explosion när det gäller den senare tidens digitalisering i skolorna,  från 

datorernas långsamma intåg på 1980-talet till idag när i stort sett alla arbeten kräver 

datorvana och skolorna utrustar eleverna med egna datorer eller lärplattor. Undervisningen 

har förändrats i takt med samhällets utveckling, “Enligt Pisa har nästan alla svenska barn 
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tillgång till minst en dator hemma. Dagens klasskillnader handlar inte om huruvida du har en 

dator hemma, utan snarare om du har en bokhylla med böcker” (Cervin, 2012).  

Den tekniska utvecklingen påverkar de pedagogiska möjligheterna men en väl fungerande 

undervisning sker inte automatiskt, på grund av vuxnas vanor och kunskap utnyttjas inte 

redskapen fullt ut. Det är viktigt att känna till elevens starka och svaga sidor liksom teknikens 

och pedagogikens möjlighet att underlätta för eleven. En viktig resurs är att öka kompetensen 

hos lärarna så att de praktiskt kan anpassa undervisningen och använda rätt verktyg för de 

enskilda eleverna (Lundgren & Ohlis, 2013). 
 

Steinberg (2013) argumenterar för digitala verktyg som ett sätt att underlätta för lärare att 

matcha elevernas individuella lärstilar och behov. Idag finns det så många olika digitala 

resurser att det borde gå att hitta något för alla. Att elever får digital kompetens är en av de 

saker som gör att de är mer förberedda för att möta framtiden. När det gäller val av digitala 

verktyg anser Steinberg (Ibid.) att lärplatta är det som är bäst för skolorna att satsa på. Ett av 

skälen är det ekonomiska, lärplattor håller bättre än till exempel bärbara datorer. Ett annat 

skäl är flexibiliteten med en lärplatta. 
 

Samuelsson et al. (2009) hävdar att genom användning av IKT, datorer och annan teknik, kan 

man gå vägen runt svårigheterna för de elever som behöver det. Direkt undervisning och 

vägen via kompensation med lärverktyg, kan båda var för sig eller kombinerade göra att 

eleven gör framsteg. Förutom specialundervisning i form av appar utifrån elevens specifika 

behov, kan lärverktygen bistå med undervisningsvariation samt motivera de elever som inte 

orkar sitta stilla (s. 299). Vidare menar Samuelsson et al. (Ibid.) att kompenserande 

lärverktyg är ett alternativ för en inkluderande skola genom att försöka utjämna 

funktionsnedsättningen.  
 

Svensson och Nordström (2017, s. 25) påtalar att ”det är viktigt att skolan tar hänsyn till 

framtida utmaningar för eleven, och inte bara sätter in åtgärder för elevens lärsituation i det 

korta tidsförloppet”. De påtalar nödvändigheten av att elever som har läs- och 

skrivsvårigheter får börja arbeta med assisterande teknik, AT, senast i slutet av åk 3 för att 

inte komma efter sina jämnåriga klasskamrater för mycket (Ibid.).  Med assisterande teknik 

avser Svensson och Nordström detsamma som det vi benämner som digitala lärverktyg 

(författaranmärkning). Svensson och Nordström (Ibid.) menar att både textmassa och 

textsvårighetsgrad ökar markant när eleven börjar i mellanstadiet och därför behöver eleven 

lära sig att använda sig av assisterande teknik innan dess, samt bli självgående i sitt 

användande av tekniken. De anser att den assisterande tekniken eleven främst ska använda 

sig av är program eller appar för lärplattor och/eller smarta telefoner för att kunna uppnå 

bästa möjliga tillgänglighet. Forskarna poängterar dock att det behövs ett fortsatt 

”traditionellt ”tränande i samspel med assisterande teknik, för om enbart assisterande teknik 

används görs eleven beroende av teknik för att kunna läsa och skriva för alltid. Vidare 

påpekar Svensson och Nordström (Ibid.) vikten av att speciallärare och lärare behöver ha en 

hög kompetens om assisterande teknik om det ska fungera tillfredsställande för eleven, och 

att ”det behövs omfattande träning med assisterande teknik för att den skall få avsedd effekt 

och för att göra eleven självgående i skolan” (s. 26).  
 

Svensson och Nordström (Ibid.) påtalar att assisterande teknik inte är eller ska ses som en 

”quick fix” mot läs- och skrivsvårigheter. De konstaterar även att det behövs mer forskning 

om assisterande teknik samt kartläggningsinstrument för att vi ska kunna förstå om elevens 
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förmåga att både ”ta till sig och förmedla text med appar är tillräckligt god för elevens 

möjlighet att följa med i åldersadekvat utbildning” (Ibid. s. 26). 
 

I Skolverkets rapport (2016) framhålls att många huvudmän och skolor inte ger tillräckligt 

med förutsättningar för elever med funktionsnedsättning, och att en stor del av dessa saknade 

förutsättningar beror på bristen av specialpedagogisk kompetens för att motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser. I rapporten beskrivs statistik som Folkhälsoinstitutet 

gjort att andelen barn med funktionsnedsättning stiger i takt med ökad ålder, från cirka 6 

procent av de yngsta barnen till runt 17 procent av sextonåringarna. Resultaten i rapporten 

(Ibid.) påvisar att lärare behöver specialpedagogisk kompetens att tillgå i form av 

handledning för att kunna anpassa sin undervisning till dessa elever som troligtvis finns i alla 

skolor och årskurser.  

Forskning kring lärplatta som alternativt verktyg i skolan 

Ipad-satsning i Stockholms stad 

I Stockholms stad genomförde utbildningsförvaltningen (2012) en utvärdering av en 

lärplattesatsning som genomförts bland några skolor där syftet var att undersöka hur lärplattor 

fungerade för elever i behov av särskilt stöd. Utredningen visade att eleverna hade lätt att ta 

till sig lärplattan, och pedagogerna menade att med lärplattor blev elever i behov av särskilt 

stöd mer inkluderade i undervisningen då apparna går att individanpassa utifrån elevens 

individuella kunskapsnivå som komplement till övrig undervisning. Andra fördelar som 

framkom var att lärplattor kunde ses som motivationshöjande då eleverna upplevde att deras 

skrivna texter på lärplattan blev bättre än när de skrev med penna och papper. I utredningen 

framkom också att pedagogerna såg stora möjligheter för minnes-, koncentrations- och 

uppmärksamhetsträning för elever i behov av särskilt stöd då arbetet med appar kräver 

koncentration. Förutom detta underlättade lärplattan även strukturen för skolarbetet då allt 

finns samlat på ett ställe, eleverna behövde bara hålla ordning på sin lärplatta (Ibid.). 

Internationella studier om lärplatta som verktyg 

År 2010 genomfördes en försöksstudie i Melbourne, Australien, där ett flertal skolor deltog 

(Ellis, 2011). Studien avsåg att utforska hur lärplattor kunde användas i skolorna, av vilka 

några skolor var speciellt inriktade mot barn i behov av särskilt stöd. Lärare på dessa skolor 

berättar om en process där lärplattor blivit ett verktyg som används helt integrerat i 

undervisningen samt nyttjas i en mängd olika aktiviteter. Som en av fördelarna med lärplattor 

nämns den unika möjligheten att anpassa lärplattan efter individen genom att lägga in appar 

som möter elevens individuella behov. En annan fördel som beskrivs är att föräldrar blir mer 

involverade i barnens lärande då många elever i dessa skolor har möjlighet att ta med sin 

lärplatta hem efter skolan. I jämförelse med en bärbar dator anser lärarna att lärplattor lockar 

användare med sin pekskärm, att de är mer användarvänliga, lätta att ta med sig och erbjuder 

flera olika slags aktiviteter. En ökad nivå av motivation bland elever som använde lärplattor 

observerades, ibland med förbluffande resultat. Lärare som deltog i studien anser att elever 

tar en mer aktiv roll i sitt lärande när de använder lärplattor istället för att bara sitta och låta 

läraren berätta exakt vad de ska göra (Ibid.).   
 

Även Johnson (2013) berättar om en studie som undersökte hur lärare och assistenter ansåg 

att lärplattor påverkade elever i behov av särskilt stöd. Studien visade att även om 

lärare/assistenter sällan rapporterade om ökad kunskapsutveckling så kunde ändå den ökade 

motivationen och förmågan att individualisera instruktionerna göra att kunskapsutvecklingen 

ökade längre fram.  



17 

 

I en artikel skriven av Draper Rodríguez, Strnadová och Cumming (2013) beskrivs en 

undersökning om hur en särskild app, Language Builder, påverkar inlärningen hos 30 elever 

med identifierade språkstörningar. Eleverna använde appen fyra dagar i veckan ca 30 minuter 

per gång för att träna meningsbyggnad. Det studien visade var att elever som använt appen på 

lärplatta ökade sin förmåga när det gäller att forma meningar i jämförelse med de elever som 

hade lärarledda instruktioner. Appen på lärplattan gjorde att eleverna lärde sig mer och 

snabbare om meningsbyggnad än med traditionell undervisning (Ibid.).  
 

Fördelar och nackdelar med lärplattor och appar som verktyg i skolan 

Lärplattor i skolan ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

Att använda IKT i skolan kan skapa ett utvecklat lärande och en större självständighet för 

elever där en funktionsnedsättning utgör ett hinder i lärandet. För att det ska lyckas krävs att 

lärarna får utbildning om lärverktygen och hur de kan användas. Eftersom kurs- och 

ämnesplanerna nu förutsätter tillgång till internet och ämnesundervisningen förväntas bidra 

till elevernas digitala kompetens, innebär det att IT kan vara helt avgörande för om en elev 

ska kunna nå kunskapskraven. (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016). Av alla elever i 

skolan idag har ungefär 20-25% någon form av läs- och skrivsvårighet. Läs- och 

skrivsvårigheter är ett samlingsbegrepp för alla som har problem vid läsning och skrivning 

(Ibid.).  
 

En annan utmaning för skolorna är att fullt ut förstå och dra nytta av de möjligheter som de 

alternativa lärverktygen ger, så att skolorna kan bli inkluderande lärmiljöer där verktygen har 

en självklar plats i undervisningen enligt Eklöf och Kristensson (2017). Att få känna sig 

delaktig kan vara avgörande för om en elev ska känna motivation och nyfikenhet. Alla skolor 

måste ha en tydlig strategi när det gäller tillgången till lärverktyg, samt ha kommunlicenser 

till program som stödjer eleven i sitt lärande. Det är viktigt att komma ihåg att eleven måste 

få de rätta förutsättningarna för att använda verktygen, vilket kräver undervisning om 

verktygen och i vilket sammanhang de kan användas. Tillgänglighet handlar inte bara om att 

rätt verktyg och program är inköpta till skolan. Det är viktigt att eleven får möjlighet att delta 

i undervisning med ett arbetssätt som uppmuntrar användning av de lärverktyg som eleven 

har behov av (Ibid.). 

Svårigheter och utmaningar med lärplattor som alternativt verktyg 

I mars 2013 hölls en konferens i Stockholm kallad Kompensatoriska verktyg i skolan, där 

specialpedagoger, lärare och forskare delgav varandra sina erfarenheter inom ämnet 

(Mannerheim, 2015). Idor Svensson, docent i psykologi vid på Linnéuniversitetet menar att 

det är möjligt att se positiva effekter av träning med hjälp av de alternativa verktygen när det 

gäller läs- och skrivsvårigheter men att dyslektiker har kvar sina problem även efter träning. 

Han anser vidare att det är effektivt att arbeta med tidiga insatser under förskoleår och tidiga 

skolår, även arbete i små grupper har visat sig effektivt. När det gäller själva tekniken krävs 

en pedagog som kan hantera den, annars blir den effektlös. Det gäller även att vara medveten 

om att tekniken kräver tid, rektorerna behöver vara medvetna om detta och ge förutsättningar 

för pedagogerna att lyckas. Forskningen kan däremot inte säga med säkerhet om alternativa 

verktyg verkligen förbättrar den tekniska läsningen eller om de endast fungerar 

kompenserande (Mannerheim, 2015).  

Steinberg (2013) poängterar att de fallgropar när lärplattor introduceras ofta är brist på 

fortbildning för pedagogerna på lärverktyget samt en otydlighet om syftet till varför lärplattan 
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skall användas. Förutom detta framhåller han även att den digitala infrastrukturen kan vara ett 

problem om den inte fungerar som den ska, vilket kan leda till frustration hos både pedagoger 

och användare som i slutändan kanske inte använder sig av lärplattan då tekniken inte 

fungerar tillfredsställande.  
 

Furtenbach och Magnussons (2013) undersökning med gymnasieelever visar att elevernas 

studiemotivation har stor betydelse för tillägnandet av lärplatta som lärverktyg. Elever som 

angav att de inte hade hög studiemotivation var inte heller så motiverade till att upptäcka 

lärplattans potential för sitt lärande. Här menar Furtenbach och Magnusson (Ibid.) att hänsyn 

måste tas till elevernas olika förutsättningar. Vidare framhåller de, liksom Mannerheim 

(2015) och Steinberg (2013) vikten av att pedagogens intresse och kunskap kring lärplattor 

och appar är avgörande för hur eleverna tillägnar sig lärplattan och dess användningsområden 

för att underlätta lärandet. Risken med lärverktyg enligt Eklöf och Kristensson (2017) kan 

vara att de blir direkt exkluderande om de enbart erbjuds till vissa elever. Om alla elever, 

både de i behov av anpassningar och särskilt stöd samt de som är i behov av utmaningar, får 

tillgång till de alternativa digitala lärverktygen blir undervisningen inkluderande och kan 

erbjuda nya vägar för lärandet (Ibid.). 
 

Skolappar för träning och kompensatoriskt stöd 

Det finns en mängd olika skolappar att välja mellan som används för träning och 

kompensatoriskt stöd.  
 

Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (Spsm.se) finns det några punkter som är viktiga 

att tänka på vid val av app, här är ett urval av dessa: 

• Finns det manualer? 

• Vilken eller vilka förmågor är appen tänkt att utveckla? 

• Är appen åldersadekvat? 

• Förekommer reklam? 

• Är den fri från köp inuti appen? 

• På vilket sätt får man instruktioner om hur man ska göra, används bild, text eller tal? 

• Vilka olika anpassningar går att göra? (stänga av ljud, öka storlek etc.) 

• Sparar appen resultat? 

• Kräver den mycket utrymme? 

• Kräver appen internetuppkoppling för att fungera? 
 

I bilaga 7 presenterar vi ett urval av de appar vi sett användas i denna studie samt ett axplock 

av andra rekommenderade appar. På internet finns det användbara webbsidor där pedagoger 

recenserar appar som med fördel kan användas i skolan. På sidan Skolappar: 

www.skolappar.nu är apparnas användningsområde kopplade till syfte och förmågor i 

läroplanen för grundskolan (bilaga 7). Där finns även tips på appar för barn i behov av 

särskilt stöd. Initiativtagare till Skolappar är Joachim Thornström. I redaktionen finns sex 

pedagoger som skriver recensioner, samt två webbutvecklare. Till hjälp finns även ett tjugotal 

gästrecensenter. Allt arbete sker ideellt. 

  

Fördelar med att använda appar 

Johanna Kristensson (2017) pekar på att det idag finns många bra alternativa verktyg i form 

av appar till smarta telefoner och lärplattor. Detta gör att det finns stora möjligheter att 

använda telefon och/lärplatta med tillhörande appar för att underlätta vardagen genom att 

http://thornström.se/
http://www.skolappar.nu/om-oss/
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man kan ha med sig sina verktyg nästan överallt. Kristensson (Ibid.) menar att detta ger en 

ökad tillgänglighet och större delaktighet för fler, vilket är något som eftersträvas i svensk 

skola. Författaren trycker på vikten av att appar med olika funktioner som verktyg ökar 

individens självständighet och ska introduceras tidigt i skolan för alla elever och inte bara de 

elever som har funktionsnedsättningar. Att kunna skriva en text utan stavfel eller kunna läsa 

lika snabbt som de jämnåriga gör mycket för självkänslan och motivationen, särskilt för de 

elever som har läs- och skrivsvårigheter och tidigare känt att de inte kunnat lika mycket som 

sina klasskamrater, menar Kristensson (Ibid.).  Författaren påpekar att för att få det att 

fungera ska inte appar som verktyg ses som hjälpmedel endast för de med svårigheter, utan 

det är verktyg som kan underlätta för alla (Ibid.). 

 

Forskare underkänner skolappar 

Af Sandeberg (2015) hänvisar till forskaren Björn Sjödéns avhandling om vad som bör 

krävas av digitala lärverktyg som används i skolan. Sjödén menar att 90 procent av de 

digitala lärverktyg som finns på nätet i dag bara är testverktyg, de testar kunskaper eleven 

redan har och ger dålig feedback. När forskargruppen, som Sjödén var en del av, skulle göra 

en genomgång av de 100 mest populära skolapparna inom matte och svenska hittade de bara 

47 som föll inom deras avgränsning. Av dessa gav bara 17 procent, det vill säga 8 stycken, 

någon form av informativ feedback annat än rätt svar och några av dessa 47 appar var direkt 

dåliga. Många var så pass dåliga att de enligt forskarnas åsikt aldrig borde användas i ett 

klassrum.  

Digitaliseringen av skolan har gått fort och marknadsföringen mot lärare är hård. När 

tekniken marknadsförs av välkända producenter kan det vara lätt att ta för givet att apparna är 

av god kvalitet men det är viktigt att verkligen ställa de djupare frågorna och ta reda på mer 

om verktygen. Från forskarhåll har man börjat utveckla icke-kommersiella läromedel som är 

vetenskapligt utprovade och testade men det rör sig ännu om ett fåtal produkter. Här finns en 

enorm kommersiell potential och efterfrågan (Af Sandeberg, 2015). 

 

Digitalisering, planer och tekniktillgång i de två undersökta skolorna och 
kommunerna 

Planer/policy för digitalisering i kommunerna     

Kommunerna, i vilka de två skolorna i studien ligger, har inte lärplattor eller andra digitala 

verktyg till alla elever i skolorna. I tätortskommunen pågår en digitaliseringsprocess och det 

finns en handlingsplan för digitalisering av skolorna i kommunen. Ett politiskt beslut är taget 

där digitalisering är ett av prio-målen inom skolan just nu. Visionen lyder: ”När eleverna 

lämnar skolan i tätortskommunen ska de ha en digital kompetens som gör dem redo för såväl 

framtida studier som ett aktivt deltagande i samhället och arbetslivet”.  
 

I handlingsplanen finns det ett mål att elever i behov av särskilt stöd ska ha tillgång till 

alternativa verktyg och det är upp till varje skola att besluta vilka elever som ska ha det 

stödet. Däremot finns ingen plan att alla elever ska ha tillgång till digitala verktyg trots att det 

i kommunens vision tydligt framgår att alla elever ska ha en digital kompetens, och att ett 

strävansmål inom barn-och utbildningsförvaltningen är att alla elever ska vara i en digital 

lärmiljö. Ett av målen i handlingsplanen är att IKT ska vara en integrerad del i all 

undervisning. Enligt kommunens verksamhetschef inom grundskolan så ska kommunen 
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försöka satsa på åk F-5 efter att en-till-en satsningen är genomförd i åk 6-9. Varje skola i 

kommunen har en egen plan för digitalisering och just nu förbereder kommunen sig när det 

gäller beslutet om regeringens IT-strategi genom att äska pengar och formulera en lokal plan 

för genomförande.  
 

I den andra mindre kommunen, vilken är en glesbygdskommun, finns inte en specifik policy 

tagen för just skolan, men en arbetsplan gällande IT för skol- och barnomsorgsavdelningen 

har skapats. I denna har man utgått från kommunens övergripande mål i IT-policyn samt 

Skolverkets mål. I arbetsplanen har man angett fokusområden att utveckla såsom: IT som 

pedagogiskt verktyg, elevernas digitala kompetens, personalens kompetensutveckling och 

gemensamma rutiner och riktlinjer. Vidare nämns här att “alternativa verktyg används som 

resurs för elever i behov av särskilt stöd så att de använder de kompensatoriska verktygen i 

den vanliga undervisningen”. Här finns även “Rutiner vid alternativa verktyg” (bilaga 1), där 

det anges att specialpedagog och IT-samordnare har genomgång av verktyget tillsammans 

med elev, vårdnadshavare och berörd personal. Regelbundna återträffar med olika 

tidsintervaller, minst en gång per termin, för uppföljning om verktyget gett resultat för eleven 

återfinns också i detta dokument. 
 

Tekniktillgång och administration av lärplattor på de studerade skolorna 

I tätortskommunens skola finns det lärplattor och Chromebooks i flera klassuppsättningar 

som bokas av lärarna och används under vissa lektioner. Tillgången är inte sådan att alla 

elever har tillgång till digitala verktyg mer än några lektioner per vecka. Det är 

specialpedagogen som avgör vilka lärappar som ska finnas på skolans lärplattor. På skolan 

finns en IT-ansvarig lärare som arbetar en dag i veckan med IT- frågor som rör utbildning, 

service och beställningar. Om det är problem med en lärplatta eller Chromebook är det den 

IT-ansvarige som först försöker lösa problemet och om det inte går skickas det vidare till 

kommunens IT- center. Specialpedagogen gör beställningen av appar via den IT-ansvarige 

läraren som kontaktar kommunens IT-center som sköter själva hämtningen av apparna. 

Skolan bekostar de appar som beställs och ofta är det samma appar som finns på alla 

lärplattor. För elever i behov av särskilt stöd kan det variera mer vilka appar som finns 

tillgängliga på deras lärplattor. Om en lärare efterfrågar en särskild app avgör rektor och 

specialpedagog om appen ska beställas beroende på kostnad och användningsområde. Det är 

sedan skolans IT-ansvarige lärare som gör beställningen. Det tar sedan tid innan appen har 

hämtats, det kan i vissa fall vara dröja veckor.  
 

I glesbygdskommunen finns tillgång till en datasal med 35 datorer och en 

halvklassuppsättning lärplattor på högstadiet, åk 7-9. I övriga årskurser finns det ibland 

tillgång till en eller två lärplattor att låna, det ser olika ut från årskurs till årskurs, oftast är det 

de yngre årskurserna som har tillgång till dessa lärplattor eftersom åk 4-6 har tillgång att låna 

en klassuppsättning datorer. I denna kommun är det specialpedagogen som tillsätter 

lärverktyg till elever i behov av särskilt stöd. Beställningen av verktyget, som bekostas av den 

skola eleven tillhör, görs av IT-samordnaren. IT-samordnaren lägger därefter in de appar, i de 

fall verktyget är en lärplatta, som specialpedagogen bestämt skall finnas på lärplattan. 

Apparna administreras utifrån IT-avdelningen och är inköpta på kommunlicens. Om 

specialpedagogen eller någon annan vill ha in appar som inte är inköpta måste en förfrågan 

skickas till IT-avdelningen, som därefter kan köpa in och “skjuta ut” apparna till alla 

lärplattor som administreras i kommunen. Detta förutsätter att inköp av de efterfrågade 

apparna kan och/eller behöver användas av fler elever i kommunen. Liksom i 

tätortskommunen tar det sedan tid innan appen hämtats. 
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Sammanfattning av bakgrund och tidigare forskning 

Specialpedagogens roll är huvudsakligen att leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet på 

skolan för att kunna möta behoven hos alla elever. Det finns elever som är i behov av särskilt 

stöd på grund av olika anledningar som funktionsnedsättningar, koncentrationssvårigheter 

och läs-och skrivsvårigheter. Dessa elever ska enligt Skollagen och Salamancadeklarationen 

få tillgång till extra stöd samt att undervisningen ska anpassas efter elevernas behov och detta 

stöd ska i första hand ges inom klassen som eleven tillhör. I de svenska styrdokumenten för 

skolan är inkluderingsprincipen viktig. Alla elever ska känna delaktighet, tillhörighet och 

acceptans för sin person. Motivation är viktigt för att elever ska lyckas i skolan och ett 

lärverktyg som visar på höjd motivation hos elever i behov av särskilt stöd är lärplatta. Olika 

studier visar att användandet av lärplattor ökar elevernas motivation och att det i sin tur kan 

öka kunskapsutvecklingen. För att lärplattor ska få önskad effekt och ge ökad måluppfyllelse 

i skolämnena krävs kunskap och engagemang hos lärarna. När det gäller digitalisering och 

IKT på de studerade skolorna i undersökningen konstateras att ingen av skolorna har digitala 

verktyg till alla elever, men att lärplattor med individanpassade appar används av elever i 

behov av särskilt stöd.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta arbete har vi valt att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet för lärande och de 

specialpedagogiska perspektiven; det medicinsk-psykologiska, det kritiska och 

dilmemmaperspektivet eftersom vi anser att dessa perspektiv styrker våra tankar kring detta 

arbetes syfte och vår verklighet kring det. Att perspektiv istället för teori valts som grund är 

för att perspektiven kan förhålla sig till flera olika fält till skillnad mot teorier som är mer 

statiska (Säljö, 2011). Skillnaden mellan teori och perspektiv är att en teori ofta är välbevisad 

medan ett perspektiv innebär att man utgår från särskilda antaganden om världen och tolkar 

det som händer utifrån dem (Åkerberg, 2013). 

Sociokulturellt perspektiv 

Nedan kommer det sociokulturella perspektivet att presenteras utifrån Säljös (2010a, 2010b, 

2014) definitioner. Det sociokulturella perspektivet har sin grund i att människan är en 

varelse som genom interaktion med andra i sin kultur, utvecklar sitt lärande genom att 

anamma bitar av det aktuella ”samhällets samlade kunskaper och färdigheter” (Säljö, 2010b. 

s. 20) utifrån vilken utvecklingszon människan befinner sig i. I det sociokulturella 

perspektivet sker lärande via interaktion först innan utveckling kan ske. Säljö (Ibid.) 

poängterar att det sociokulturella perspektivet inte generellt studerar lärande och utveckling 

eftersom det inte ser likadant ut i alla samhällen och kulturer. Detta perspektiv anser vi 

stämma väl överens med våra forskningsfrågor då vi vill undersöka om en lärplatta, vilken är 

ett redskap eller en ”artefakt” (Säljö, 2014), kan främja elever som är i behov av särskilt stöd 

utveckling mot målen. Under de följande rubrikerna kommer således de begrepp inom det 

sociokulturella perspektivet som är relevanta för detta arbete att behandlas. 

Mediering och artefakter 

Ett mycket centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är ”mediering”, vilket 

härstammar från tyskans vermittlung och betyder förmedling (Säljö, 2014). Säljö (Ibid.) 

förklarar det som att vi tolkar och hanterar omvärlden med hjälp av olika artefakter, verktyg, 

både fysiska och intellektuella, utifrån den sociala praktik vi befinner oss i. Artefakter är alla 

de fysiska och intellektuella redskap eller verktyg som människan skapat för att underlätta sin 

vardag såsom; hammare, pennor, klockor, flygplan, tecken och framförallt språket. Dessa 

verktyg hjälper oss att kommunicera, förflytta oss och ge samt ta emot information (Ibid.). 

Vidare påpekar Säljö (Ibid.) vikten av att inte se artefakter som döda ting då människans 

insikter, kunskaper och begrepp har konstruerats in i verktyg och är då medierande. Exempel 

på sådana verktyg är telefoner, datorer, miniräknare, lärplattor med flera, listan är oändlig. 

Säljö (2010b) poängterar dock att många medierande verktyg kan vara abstrakta och svåra att 

förstå sig på för den som inte är van vid dem. 

Interaktion och lärande 

Inom det sociokulturella perspektivet framhålls också vikten av interaktion, socialt samspel, 

människor emellan för utveckling och lärande (Säljö, 2014). Här har språket som verktyg en 

stor betydelse eftersom det är genom detta vi utvecklas och lär oss samt skapar en förståelse 

och förtrogenhet för nya begrepp och företeelser. Förtrogenheten med dessa begrepp och 

företeelser hjälper oss också att kategorisera samt minnas (Ibid.). Genom att samspela och 

samarbeta med andra blir vi delaktiga i både kunskaper och erfarenheter, men eftersom 

lärande är en individuell inre och tyst process skapad i sin sociala kontext finns det inte några 

säkra yttre tecken på när lärande uppstår (Säljö, 2010b). Lärande är komplext och skolan som 

institution behöver lära eleverna mer om att metakognitivt reflektera över hur, på vilket sätt, 

var och när de lär sig, “Annorlunda uttryckt innebär detta att lärande i våra dagar måste 

uppöva förmågan hos individen att se hur kunskap är situerad i olika praktiker” (Ibid. s. 240). 
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Utvecklingszon 

I det sociokulturella perspektivet är begreppet utvecklingszon också centralt, här hänvisar 

Säljö (2014) till Vygotskys teorier om proximal utvecklingszon. Den proximala 

utvecklingszonen är ”avståndet” mellan vad en person kan klara av ensam och utan stöttning, 

och vad denne person kan klara av under ledning eller i samarbete med andra (Ibid.). I denna 

zon är personen som mest mottaglig för instruktioner och förklaringar och kan få nya 

erfarenheter och kunskaper med hjälp av stöttning från en annan person som redan besitter 

kunskapen eller erfarenheten (Ibid.). Vidare poängterar Säljö (Ibid.) också att vi kan ha 

kunskaper som gör att vi som lyssnare kan följa med i resonemang och förstå, men vi kan inte 

klara genomförandet själva om vi inte får stöttning, här anger Säljö författarskap som 

exempel, “I ett sociokulturellt perspektiv är detta ett slags modell för hur kunskaps- och 

färdighetstradering fungerar; vi exponeras för resonemang och handlingar i sociala praktiker, 

lär oss så småningom genomskåda dem, blir förtrogna med dem och kan kanske till slut 

genomföra dem från början till slut” (Säljö, 2014. s.121). Säljö (Ibid.) gör även gällande att 

det är många situationer som påminner om detta i skolan. 
 

Digital teknik som stöd för lärande 

Säljö (2014) menar att den nya tekniken har komponenter som är nya ur ett sociokulturellt 

perspektiv, och den digitala tekniken med all dess information som finns att tillgå är redskap 

som kan vara till stöd för lärprocesser på ett annat sätt än texter. Här hänvisar Säljö (Ibid.) till 

begreppet “interaktivitet”, vilket är då människa och maskin pratar med varandra. Datorn kan 

svara på ’tilltal’ från människan, vilket inte en text kan. Vidare presenterar Säljö begreppet 

”visualisera”, då den digitala tekniken kan visa människan hur saker kan se ut, till exempel 

tredimensionellt. I anknytning till ”visualisering” menar han att ”simulering” sker då tekniken 

ser till att fler sinnen aktiveras på ett helt annat sätt än vad en text kan göra. Detta gör att vi 

måste tänka till om vår traditionella undervisning i skolan som institution eftersom 

förutsättningarna drastiskt har ändrats. “It would be strange if this dynamic would not have 

had, and vill continue to have, significant consequences for education… It creates dilemmas 

about how to teach and what to teach… “ (Säljö, 2010a. s. 54). 
 

Vidare menar dock Säljö (2010a) att det inte är så enkelt att bara anamma tekniken som stöd 

för lärande. Tekniken både löser och skapar problem i traditionell undervisning. Han hävdar 

att tekniken i sig inte underlättar eller förbättrar inlärningen i direkt mening, men det som 

förändras är våra tolkningar av vad lärande är för något och vilka förväntningar vi får på vad 

det innebär att veta något. Det är viktigt att tänka på att tekniken genom sin påverkan av vår 

kultur och våra aktiviteter, både kognitiva och kommunikativa, har blivit betydelsefull för 

nya mönster av hur vi utvecklar färdigheter och utövar intelligenta åtgärder (Ibid.). 

Traditionell undervisning behövs också i samspel med tekniken då det är via interaktion och 

samtal som vi lär oss (Säljö, 2014). 
 

Specialpedagogiska perspektiv  

Inom det specialpedagogiska verksamhets- och forskningsområdet finns flera olika 

perspektiv eller synsätt när det gäller vad som gör att det uppstår behov av särskilt stöd för 

vissa elever, och även olika syn på vad som bör göras för att på bästa sätt underlätta för 

eleven (Ahlberg, 2015). Det har skiftat vilka olika perspektiv, eller teorier som varit mer 

inflytelserika än andra över hur den specialpedagogiska verksamheten ska utformas. 

Forskningsfältet inom specialpedagogik är i ständig rörelse, det förändras och blir större. Det 

är inte förvånande att det förekommer olika beskrivningar av perspektiven och att nya 
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perspektiv framkommer. Forskningen inom specialpedagogik har länge dominerats av ett 

perspektiv med medicin och psykologi som grund. (Ibid.). 
 

Det medicinsk-psykologiska perspektivet/ det kompensatoriska perspektivet 

Ahlberg (2015) beskriver att detta perspektiv utmärks av att en elevs svårigheter anses ligga 

hos individen, det är eleven som är bärare av problemet. Grupper av individer som uppvisar 

samma svårigheter identifieras och forskare söker efter faktorer som kan bidra till att förklara 

elevernas problematik. Under senare år har det medicinsk-psykologiska perspektivet blivit 

mycket uppmärksammat, det har talats om “diagnoshysteri” när elever får olika diagnoser 

utifrån pedagogiska och medicinska bedömningsgrunder. Antalet utredningar och diagnoser 

har ökat kraftigt i hela landet, särskilt då diagnoserna ADHD och autism. Från många håll 

möts detta av stark kritik. En diagnos kan ha både positiv och negativ påverkan, det har en 

stark betydelse för elevens självbild och identitet, å ena sidan kan eleven känna en stark 

hopplöshet och en känsla av att inte duga medan eleven å andra sidan kan få en förklaring till 

sina svårigheter och det i sin tur kan ge en tydligare självbild. En diagnos ska dock inte ha 

någon reell betydelse för skolans stödjande arbete eftersom alla elever enligt lag (SFS 

2010:800 3 kap. 10§) har rätt till pedagogiska stödinsatser (Ibid. 2015).  

Enligt Skrtic (1986) har det specialpedagogiska fältet sällan varit vetenskapligt baserat. Han 

menar att det medicinsk-psykologiska perspektivet blandats med sociala teorier och att 

diagnoser då avgör hur det pedagogiska arbetssättet ser ut. Skrtic (Ibid.) anser att de sociala 

och etiska synpunkterna bör vara mer framträdande, när det blir en fixering av 

sjukdomstillståndet riskerar det att åsidosätta förändringar i pedagogik och organisation. 

Helldin (2002) resonerar även han att elever blir bärare av ett problem inom den 

neuropsykologiska diskursen. Om ett barn diagnostiseras med dyslexi är det som att 

situationen som barnet befinner sig i inte alls granskas kritiskt utan att det är barnets 

medicinska diagnos som är i fokus. Helldin (Ibid.) efterlyser en mångsidig granskning av 

elevens svårigheter, för att få en god förståelse är det även pedagogiken och verksamheten i 

stort som behöver analyseras.  Emanuelssons et al. (2001) beskriver följande kännetecken när 

det gäller det medicin-psykologiska perspektivet:  

 

1. Särskilda behov ses som en egenskap hos individen. 

2. Behoven avgränsas och kategoriseras. 

3. Det specialpedagogiska fältet kartläggs. 

4. Specialpedagogik etableras som en vetenskaplig disciplin. 

5. Speciellt stöd förespråkas. 

6. Specialpedagogisk kompetens ses som att stöd ges direkt relaterat till de diagnosticerade 

problemen hos eleverna. 

7. Specialpedagogiska behov ses som beroende på att elever har medfödda svårigheter eller 

problem som på annat sätt är knutet till individen.  (Nilholm, 2006. s. 46). 

 

Framförallt de senaste årtiondena har det vuxit fram alternativ till det medicinsk-

psykologiska perspektivet inom specialpedagogik och dessa alternativ är kritiska till det 

traditionella synsätt som det medicin-psykologiska perspektivet innebär. Nilholm (2012) 

beskriver även han det medicinsk-psykologiska perspektivet som mer psykologiskt orienterat 

med fokus på diagnoser och hur individer kan kompenseras för sina svårigheter, vilket han 

benämner som det kompensatoriska perspektivet. 
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Det kritiska perspektivet/det relationella perspektivet 

Nilholm (2012) beskriver att till skillnad från det medicinsk-psykologiska perspektivet 

framhålls inom det kritiska perspektivet olika typer av sociala processer eller lärmiljöer som 

en orsak till behovet av särskilt stöd istället för egenskaper hos individen, det kritiska 

perspektivet problematiserar att elever urskiljs från gruppen. Dessa båda perspektiv har som 

utgångspunkt en idé om diagnos och botgöring. Men till skillnad från att diagnosticera eleven 

så diagnosticeras skolan och samhället i det kritiska perspektivet, där finns en idé om att en 

annan slags skola eller samhällsförändringar kan lösa problemen. Det är viktigt att lärare 

reflekterar över sin egen undervisning och att de kan arbeta i en organisation som tillåter 

frihet och flexibilitet för att minska behovet av specialpedagogiskt stöd (Nilholm, 2006b). 

Båda dessa perspektiv har utsatts för kritik och på senare tid har ytterligare ett perspektiv 

vuxit fram som av Nilholm (2016) benämns som ”dilemmaperspektivet”.  
 

Det relationella perspektivet innebär inom skolan att skolsvårigheter studeras med ett fokus 

på relationer och interaktion. Förklaringar till skolproblem söks i mötet mellan eleven och 

den omgivande miljön. Det relationella perspektivet kallas internationellt för inclusive 

education och tyngdpunkten ligger på sociala omständigheter och organisatoriska faktorer. 

Det relationella perspektivet har länge haft en dominerande ställning inom den 

specialpedagogiska forskningen i Sverige (Ahlberg, 2015). 
 

Aspelin och Persson (2011) uppger att det kategoriska perspektivet eller det medicinsk-

psykologiska, håller på att återerövra mark i en skola som är allt mer inriktad mot prestationer 

och resultat. Forskningsintresset är här riktat mot skolans möte med elever i behov av särskilt 

stöd på olika nivåer och på relationen mellan nivåerna. Relationell pedagogik, i den mening 

Aspelin och Persson använder begreppet, handlar om konkreta möten mellan människor i ett 

utbildningssammanhang. Det fokuserar på det som sker i mötet mellan lärare och elev, 

mellan elev och elev. Lärandet är inte en process som i första hand sker inom elever, inte 

heller utanför den enskilda eleven, i det läraren lär ut eller det som händer i klassrummet. 

Lärandet sker i samspelet mellan lärare och elev, det vill säga i det konkreta mötet mellan 

lärarens värld och elevens värld (Ibid.). 
 

Det förhåller sig inte så att de olika perspektiven inom specialpedagogik utesluter varandra, 

tvärtom är det möjligt att hitta forskningsfrågor som flätar samman de olika perspektiven. Det 

är märkbart att variationen i teoretiska utgångspunkter ökar och det blir allt vanligare att 

forskare i en studie använder sig av flera olika teorier (Ahlberg, 2015). 
 

Dilemmaperspektivet 

Nilholm (2016) beskriver dilemman som, till skillnad från problem, en sorts grundläggande 

motsättningar som inte har någon helt igenom tillfredsställande lösning. Dilemman inom 

specialpedagogiken kan gälla hur delaktigheten, rätten att närvara i klassrummet, ska 

balanseras mot vissa elevers behov av att få stöd i mindre grupp. Nilholm (Ibid.) menar 

vidare att det finns en stor mängd forskning som visar att elever som får svårigheter att lära 

sig läsa och skriva kan ha hjälp av att få stöd i en mindre grupp eller kanske ännu hellre i en-

till-en undervisning. Det går att urskilja en rad sådana dilemman som undervisningssystem 

har att balansera. Det finns en vilja inom skolan att tidigt upptäcka svårigheter hos elever 

vilket är bra om ett barn som har svårigheter inom något område får rätt stöd och stimulans. 

Men det finns också en risk i att vi tidigt i livet skriver in barn och elever i identiteter som 

ytterst bygger på deras svårigheter.  
 



26 

Ahlberg (2015) menar att här finns alltså, utifrån ett dilemmaperspektiv, en etisk dimension. I 

skolans styrdokument och andra dokument är det lätt att hitta dilemman och motsägelser 

medan det är svårare att hitta i skolans vardag. I vårt vardagsspråk pratar vi ofta om 

dilemman som problem. I skolans vardag blir dilemman olika problem som ska hanteras, 

lärare är dagligen upptagna med att försöka lösa de problem som uppstår och även om det 

saknas en perfekt lösning på problemen så gör de något, de hanterar problemet i praktiken. 

Forskning i praktiken när det gäller dilemmaperspektivet blir då mer inriktat mot hur läraren 

försöker lösa de problem som uppstår i det dagliga arbetet på skolan än att beskriva och 

studera de dilemman eller motsättningar när det gäller till exempel skolans styrdokument 

(Ibid.). 
 

Sammanfattning av det sociokulturella och de specialpedagogiska 
perspektiven 

Det sociokulturella perspektivet beskriver att lärande sker via interaktion innan utveckling. 

Begreppet “mediering” innebär enligt Säljö (2014) att vi tolkar omvärlden med hjälp av olika 

verktyg utifrån den sociala praktik vi befinner oss i. Språket har en viktig betydelse som 

verktyg då det gör att vi kan samspela och samarbeta med andra. Begreppet utvecklingszon är 

viktigt, i den proximala utvecklingszonen är människor som mest mottagliga för instruktioner 

och möjligheten att ta till sig ny kunskap. När det gäller tekniken menar Säljö (2010) att den 

både kan skapa och lösa problem i undervisningen, det är viktigt att den traditionella 

undervisningen används i samspel med tekniken.  
 

I det medicinsk-psykologiska perspektivet anses en elevs svårigheter ligga hos individen. Det 

är vanligt att elever får olika diagnoser som sedan avgör hur de pedagogiska insatserna ser ut. 

Det benämns även som det kompensatoriska perspektivet. Till skillnad från detta ser det 

kritiska perspektivet lärmiljöerna eller samhället som orsaken till en elevs svårigheter. Fokus 

bör ligga på att förändra undervisningen eller miljön kring eleven istället för att diagnosticera 

eleven själv. Dilemmaperspektivet beskriver en etisk dimension, att det är lätt att hitta 

dilemman i dessa perspektiv och i skolans styrdokument. Detta är problem som ska lösas 

varje dag inom skolan och detta perspektiv är inriktat på hur läraren löser olika dilemman 

som uppstår. Det relationella perspektivet handlar om konkreta möten mellan lärare och elev, 

att lärande uppstår i samspel mellan de två världarna, elevens-och lärarens. 
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5. Kvalitativ metodansats 

I detta kapitel kommer vi att beskriva de kvalitativa metoder vi valt att använda oss av. Vi 

kommer även att beskriva tillvägagångssätt och genomförande samt bearbetning av data och 

de etiska principer som beaktats under arbetets gång. 

Metodval 

För att få fram mer information utifrån vårt syfte och våra frågeställningar samt en fördjupad 

förståelse valde vi att använda oss av kombinerad kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer och observationer. Vi valde att kombinera dessa två metoder för 

att öka studiens tillförlitlighet (Bryman, 2011). Tillförlitlighet i kvalitativa studier har fyra 

delkriterier, vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 

konfirmera, dessa motsvaras av reliabilitet och validitet inom kvantitativ forskning (Ibid.).  
 

Intervjuer valde vi för att de ger svar på människors syn och uppfattningar av olika saker 

(Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). I den kvalitativa intervjun finns ingen absolut 

sanning utan man utgår ifrån att verkligheten uppfattas på olika sätt utifrån individen, och det 

är forskaren som utifrån sina egna frågeställningar tolkar och analyserar det som sägs under 

intervjun (Bryman, 2011). Observationer bygger på vad ögat ser och de händelser som sker, 

enligt Einarsson och Hammar (2002). Den största fördelen är att den sker direkt och utan 

tidsfördröjning, vilket innebär att vi som observatörer kan samla in data i verkliga situationer 

och i naturliga miljöer för att kunna jämföra och tolka dessa med intervjuerna. 

Urval av skolor och informanter 

Två skolor i två olika kommuner har valts ut för studien. En skola ligger i en 

glesbygdskommun och är en grundskola med årskurserna F-9, den andra skolan ligger i en 

tätortskommun och är en låg-och mellanstadieskola med årskurserna F-5. Dessa skolor 

ansågs lämpliga eftersom elever i årskurs 4-7 finns representerade och det var de åldrar vi 

bestämt oss för att fokusera på i studien. Fokus i studien lades på dessa årskurser eftersom 

eleverna i denna ålder ofta har en mer utvecklad kommunikationsförmåga och förståelse samt 

att de kan ha använt sina lärplattor en längre tid och således kan delge sina åsikter om 

lärverktyget. 
 

Intervjuer genomfördes med två specialpedagoger på de utvalda skolorna, fyra elever på varje 

skola intervjuades samt en lärare på varje skola. De lärare som intervjuades arbetade med 

några av eleverna som deltog i studien. Totalt genomfördes 12 intervjuer. Observationer 

genomfördes vid fyra olika lektionstillfällen, två på varje skola. Eleverna som observerades 

var fyra av de elever som blivit intervjuade, under intervjuerna framkom vilka lektioner som 

var lämpliga för observation då eleverna berättade när de använde sin lärplatta mest. Berörda 

lärare tillfrågades och godkände observationerna innan genomförandet. 

Studien fokuserar på elever i behov av särskilt stöd och användandet av lärplattor i 

undervisningen. Under intervjuerna med specialpedagogerna framkom vilka elever som var 

lämpliga för deltagande i studien. Dels var det elever i behov av särskilt stöd, de var i den 

ålder vi valt att fokusera på och de använde lärplattor som verktyg. Innan missivbrev 

skickades hem till vårdnadshavare rådgjorde vi med elevernas lärare om deltagandet och 

informerade om studien. 
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Datainsamling med intervjuer och observationer 

Genomförande av intervjuerna 

Som tidigare nämnts bygger studien på semistrukturerade intervjuer som utfördes med lärare, 

elever och specialpedagoger på två olika skolor, i två olika kommuner, samt observationer av 

intervjuade elever. En årskurs F-5 skola med ca 200 elever och en årskurs F-9 skola med 300 

elever. Först sökte vi och fick rektorernas godkännande och samtycke till att genomföra vår 

undersökning. När det var klart vilka elever vi ville intervjua i åk 4-7 skickade vi hem brev 

(bilaga 2) till vårdnadshavarna som beskrev syftet med intervjuerna och observationerna samt 

informerade om anonymitet och sekretess enligt de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2017). Då vi fått tillbaka breven med underskrifter kunde elevintervjuer 

genomföras. Vi har hela tiden varit noga med att göra vårt yttersta för att anonymitet ska 

råda. Under intervjuerna med eleverna hade de med sig sina lärplattor och vi utgick ifrån vår 

intervjuguide (bilaga 3), vilken bestod av ett fåtal förproducerade frågor rörande ett tema eller 

ett ämnesområde (Kvale & Brinkmann, 2009).  Samtalen spelades in med röstinspelare på 

mobiltelefon eller lärplatta enligt Bells (2016) och Brymans (2011) rekommendationer för att 

kunna transkribera, koda och sammanfatta intervjuerna. Vi hade tillgång till ostörda 

grupprum under elevintervjuerna vilket gjorde att det blev en trygg och lugn miljö, och vi 

frågade också vad eleverna använde för benämning på lärplattan för att kunna använda oss av 

deras definition vid våra frågor. 
 

Kvale och Brinkman (2009) menar att kunskap produceras vid intervjuer genom intervjuarens 

och intervjupersonens relation. I samtliga intervjuer informerade vi först om vår studie 

(Vetenskapsrådet, 2017) och därefter ställde vi neutrala frågor om respondenternas bakgrund 

eller tankar om skolan för att sedan komma in på de frågor vi behövde få besvarade. Enligt 

Bryman (2011) är det viktigt att få till en bra och tillitsfull relation till den som blir 

intervjuad, det i sig kan vara en balansakt eftersom en alltför avspänd relation kan resultera i 

att intervjun blir för lång eller att informanten svarar på ett visst sätt för att vara till lags. En 

spänd relation kan istället leda till att intervjun blir för kort eller avbryts (Ibid.). 

De specialpedagoger vi planerade att intervjua kontaktade vi personligen och bokade tider för 

intervjuer, även dessa samtal utgick ifrån intervjuguider (bilaga 4) och spelades in. I de fall 

intervjuguider används och man har bestämt att vissa frågor ska ställas är det viktigt att ställa 

dessa frågor så ordagrant som möjligt till alla intervjuade, frågorna bör också ställas i samma 

följd. Det gör det enklare att sammanställa och jämföra svaren från respondenterna (Ejvegård, 

2009). Lärarna intervjuades sist (bilaga 5) och tider bokades personligen in efter elevernas 

intervjuer.  Vid elevintervjuerna informerades eleverna om att de även skulle bli observerade 

under någon lektion vid ett senare tillfälle. “Idealet är alltid att den som forskningen gäller 

ska vara informerad om att han eller hon är föremål för forskning” (Vetenskapsrådet, 2017. s. 

26). 

Genomförande av observationerna 

För att tillförlitligheten i våra resultat skulle öka genom att använda oss av 

metodtriangulering (Bryman, 2011) genomförde vi klassrumsobservationer vid fyra tillfällen. 

Observationerna genomfördes enligt Brymans (Ibid.) rekommendationer med ett 

observationsschema (bilaga 6) som fångade upp de beteenden och fenomen som skulle 

studeras. Observationerna utfördes i klassrum under lektioner där elever i behov av särskilt 

stöd ofta använde sig av lärplattor. Efter elevintervjuerna visste vi under vilka lektioner just 

de eleverna vanligtvis använde sig av lärplattor som verktyg varvid vi planerade in 

observationerna efter det. 
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Under observationerna satt vi långt bak i klassrummen för att inte störa och utan att delta 

medan vi tog in det som skedde i rummet och de elever vi hade i fokus (Bryman, 2011). 

En nackdel med att finnas med i klassrummet och observera är att observatörens närvaro kan 

påverka det som sker, inom klassrumsforskning har det visat en  påverkan. Klassrummet är 

en så liten och avskild miljö att alla är medvetna om att observatören finns där och eleverna 

identifierar alla vuxna som finns i skolan som lärare eller deras medhjälpare. Detta innebär att 

eleverna skulle kunna uppföra sig annorlunda än om observatören inte var närvarande 

(Ejvegård, 2009). I samband med observationerna i klassrummen presenterade vi oss i 

klasserna och berättade att vi var där för att enbart observera, vilka elever som skulle 

observeras närmare informerade vi inte om. Under våra observationer utgick vi från 

observationsschemat där vi även förde anteckningar om vad som skedde, vi summerade 

iakttagelserna, vilket blir ett slags kodningsschema utifrån observationerna (bilaga 6). I 

schemat gjordes en bedömning av i vilken utsträckning de olika indikatorerna framträdde 

under observationen. Dessutom gjordes en sammanfattande bedömning i sin helhet. 

Bedömningen skedde utifrån en fyrgradig skala (1= i mycket låg grad eller inte alls, 2= i 

ganska låg grad, 3= i ganska hög grad och 4= i mycket hög grad). Innan vi fastställde vårt 

observationsschema var vi noga med att göra egna antaganden, ta reda på vår egen hypotes. 

Det underlättade processen då vi samtidigt provade vår hypotes mot verkligheten. 

Bearbetning av datamaterialet 

Processen att bearbeta data innebär att man låter sin förståelse av materialet fördjupas genom 

att reflektioner, resultat och material får konfronteras med varandra. Det blir ett sökande efter 

likheter och skillnader, efter samband och motsägelser. Vår process var att enligt Kvale och 

Brinkmanns (2009) rekommendationer transkribera intervjuerna kort efter genomförandet på 

dator och gestalta texten nästan ordagrant. För att säkerställa tillförlitligheten ytterligare fick 

den som inte genomfört intervjun genomföra en ytterligare genomlyssning samt 

dubbelkontrollera att transkriberingen var korrekt, och därmed säkerställa att 

intervjuresultaten är trovärdiga (Ibid. s. 186). Några smärre ändringar genomfördes, därefter 

bearbetades texten utifrån de frågeställningar vi utgått från i vår studie. 
 

Vi använde oss av meningskoncentrering enligt Kvale och Brinkmann (Ibid.) som referens då 

huvudinnebörden av det som sagts formulerades om i färre ord. Vi bröt därefter ner våra 

frågeställningar till teman och färgkodade dessa för att lättare kunna urskilja mönster, 

skillnader och likheter. Att använda kodning är ett sätt att sammanställa och organisera data 

vilket vi valde att använda oss av i en relativt enkel form. Bryman (2011) problematiserar 

kring tillvägagångssättet med kodning och menar att genom lyfta ut meningsbärande enheter 

från texten kan man tappa bort den sociala situationen. En annan kritisk punkt är att 

informationen resulterar i en fragmentisering vilket kan orsaka att flytet i respondenternas 

berättande går förlorat (Ibid.). Trots dessa risker valde vi att använda färgkodning då vi ansåg 

att det positiva med kodning övervägde för vår del. Därefter genomförde vi tolkning och 

analys, först utifrån respektive intervjugrupps resultat och sedan tolkade vi alla 

intervjugruppers resultat utifrån vad de hade gemensamt och vad som skilde dem åt. Till slut 

valde vi att sammanställa alla resultat under de olika teman vi urskiljt med 

forskningsfrågorna i fokus och gjorde en analys av dessa. De teman som vi urskiljt var: 

specialpedagogiska syften med att använda lärplatta, inkludering eller exkludering med 

användande av lärplatta, möjligheter med användandet av lärplatta, hinder i användandet av 

lärplatta. fortbildning i att använda lärplatta och appar, leder lärplatta till ökad måluppfyllelse 

i skolämnena, uppföljning av användandet av lärplatta och appar för elever i behov av särskilt 

stöd. När det gäller bearbetning av observationerna skrev vi ut våra anteckningar och 

observationsscheman i nära anslutning till genomförandet, även bedömningarna på vår 



30 

fyrgradiga skala sammanställdes och analyserades innan de lades in i resultatdelen (Bryman, 

2011). Därefter gjordes ett sammanfattande resultat av varje tema utifrån 

respondentgruppernas och observationernas resultat. 

Forskningsetiska principer 

Forskningsetiken är föränderlig. Nya forskningsetiska problem aktualiseras när nya metoder 

används och nytt material ska bearbetas. En mycket viktig del av forskningsetiken rör frågor 

om hur personer som medverkar i forskning som informanter får behandlas. Det är viktigt att 

dessa personer som frivilligt deltar i största möjliga utsträckning skyddas från skador eller 

kränkningar i samband med sin medverkan, det är ett krav inom forskningen som kallas för 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2017). För att säkra anonymiteten kan exempelvis 

personuppgifter eller namn på insända enkätsvar eller intervjusvar tas bort så att det sedan 

blir svårt eller i praktiken omöjligt att hänföra ett visst svar till en bestämd individ. För att 

skydda individerna som deltar i vår studie har vi inte använt några personuppgifter, 

informanternas namn eller skola kommer inte heller att nämnas i studien, även kommunerna 

förblir anonyma. 
 

Att skriva så att utomstående inte känner igen någon av informanterna är inga svårigheter, 

däremot är det en större konst att formulera en text så att de som känner till informanterna 

och de aktuella skolorna inte kan härleda information till någon särskild. Vi har under arbetet 

med studien haft detta i åtanke och därför varit väldigt medvetna om och försökt att undvika 

formuleringar och liknande som kan kopplas till personer. Samtyckeskravet har tillgodosetts 

genom att missivbrev (bilaga 2) lämnats till vårdnadshavare för de minderåriga som deltagit i 

studien, i breven fanns information om studien, frivilligheten och anonymiteten. Innan 

intervjuerna fick även elever, rektor och lärare ge sitt tillstånd och samtycke. När det gäller 

informationskravet har intervjupersonerna informerats om syftet med undersökningen och 

vad intervjuerna kommer att behandla. De har även informerats om att deras deltagande är 

frivilligt och att de har möjlighet att avbryta sin medverkan eller neka att svara på frågor när 

de vill. Principen om nyttjandekravet innebär att alla uppgifter och det material som samlats 

in under intervjuer eller vid andra tillfällen endast kommer att användas i denna enskilda 

studie och inte för kommersiella syften (Vetenskapsrådet, 2017). 

Sammanfattning av metodavsnittet 

Metoderna som använts är tolv kvalitativa semistrukturerade intervjuer och fyra 

observationer på två skolor i skilda kommuner. Två metoder valdes för att öka studiens 

tillförlitlighet. Intervjuer med olika intervjuguider genomfördes med specialpedagoger, elever 

i behov av särskilt stöd som använder lärplatta som verktyg samt lärare till dessa elever. 

Observationer genomfördes efter intervjuerna under lektioner där deltagande intervjuelever 

fanns närvarande, detta för att kunna jämföra intervjuer och observationer.  
 

Bearbetning av intervjumaterialet skedde utifrån transkribering, meningskoncentrering och 

färgkodning utifrån teman som urskiljts från forskningsfrågorna. Dessa data tolkades och 

analyserades sedan tillsammans med observationsmaterialet. Hänsyn till de forskningsetiska 

principerna har tagits genom hela processen. 
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6. Resultatredovisning  

Vi har valt att redovisa resultaten genom de avgränsade teman som framkom vid 

databearbetning av intervjuer och observationer. Intervjugrupperna är tydligt uppdelade och 

därmed är det lätt att se likheter och olikheter i de olika respondenternas svar. I slutet av varje 

tema, vilka vi satt som rubriker, görs en mindre sammanfattning av de resultat vi har funnit. 

 

Specialpedagogiska syften med att använda lärplatta 

(Specialpedagoger-SP) Vid intervjuerna framkommer att det är elever som har läs- och 

skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter eller matematiksvårigheter som ofta får en 

lärplatta som alternativt lärverktyg. Avsikten är att eleverna ska använda lärplattan till att få 

text uppläst, producera text, få variation i arbetet, träna talkamrater med mera, samt 

underlätta skolarbetet överlag utifrån sina individuella förutsättningar. Skillnader i resultat 

visas i vilka elever som får en lärplatta. I glesbygdskommunen har de flesta eleverna fått en 

diagnos innan de erhåller en lärplatta, till skillnad mot tätortskommunen då detta inte krävs. 

Resultaten visar också att om lärplattan ska anammas och fungera tillfredsställande för eleven 

delvis kan bero på lärarnas och/ eller assistenternas engagemang för verktyget. Vidare 

framkommer det också att det är av vikt att eleverna får lärplattan i ung ålder för att lättare 

tillägna sig den i sin skolvardag.   

(Elever-E) Utifrån elevintervjuerna framkommer att de flesta vet syftet med att de har en 

lärplatta och att de överlag tycker att det är ett bra lärverktyg. En elevrespondent vet inte 

syftet utan delger att de sa att hen behöver den. Resultaten visar att elevrespondenterna får 

hjälp av lärplattan med textproduktion och stavning, får text uppläst, vid motoriksvårigheter, 

träna matematik med hjälp av olika appar, använda timer för att arbeta i intervaller som 

varvas med speltid eller avslappning “...när jag ska vila hjärnan”. 

(Lärare-L) Lärarresultaten skiljer sig åt. I tätortskommunen har läraren diskuterat syftet med 

lärplattan med specialpedagogen, men i glesbygdskommuen uppger läraren att hen inte vet i 

vilket konkret syfte. Intervjuerna visar att lärplattan lämnats ut främst för textproduktion och 

stavning. Andra syften som uppges i intervjuerna är inläsningstjänst, utantillträning samt för 

att fokusera eller som belöning för de som har koncentrationssvårigheter. 

(Observationer-O) När det gäller användning av lärplattor under de lektioner som 

observerades visade det sig att eleverna använde sina lärplattor och i hög utsträckning i det 

syfte som avsågs. Det vi såg var att eleverna använde lärplattan för att lyssna på inlästa 

läromedel, söka information på internet och dokumentera det som stod på whiteboarden i 

klassrummet. Lärplattorna användes också för att göra annat än skolarbete under lektionerna, 

några elever lyssnade på musik, surfade på internet eller såg på tv-program. I något fall var 

det sanktionerat av läraren som en belöning för att ha arbetat en stund men i andra fall skedde 

det utan lärarens tillåtelse. Hypotesen som gjordes innan observationerna stämde väl överens 

med det som skedde under lektionerna. Vi antog att eleverna använde sina lärplattor till annat 

än skolarbete, att eleverna visste hur lärplattan ska användas, att den används i hög grad 

utifrån  syftet med att den finns hos eleven, att läraren sällan påminner eleven om att ta fram 

lärplattan och inte heller guidar eleven i användandet. Vi såg att läraren inte behöver påminna 

eleverna, de tar fram lärplattan ändå och när det gäller användandet kan vi utifrån 

intervjusvaren anta att eleverna har lika god om inte bättre kunskap om hur lärplattan ska 

användas än lärarna. 
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Sammanfattande resultat: Sammanfattningsvis framkom att de flesta elever använder 

lärplattan utifrån specialpedagogens avsikt med den och att eleverna vet syftet med att ha fått 

lärplattan. Dock visar resultaten att lärarna inte alltid vet syftet med lärplattan som lärverktyg 

för den enskilda eleven. Observationerna visar också att eleverna i en del fall även använder 

lärplattan till annat än skolarbete under lektionstid.  

Inkludering eller exkludering med användande av lärplatta  

(SP) Specialpedagogerna tror att lärplattan leder till inkludering förutsatt att eleven kan 

arbeta med den utifrån sina förutsättningar i klassrummet, istället för att behöva gå därifrån 

för att erhålla undervisning på sin nivå. Intervjuerna visar också att förhållningssättet i 

klassen har stor betydelse för att inkludering för elever med lärplatta ska lyckas. Vidare 

framhålls dock att lärplatta kan leda till exkludering om det bara är några få elever som 

använder sig av verktyget i klassrummet, eftersom dessa elever kan uppleva sig utpekade. 

Enligt specialpedagogerna skulle inkludering enklast ske om alla elever i klassrummet hade 

varsin lärplatta behöver ingen elev uppleva utanförskap. 

(E) Elevrespondenternas resultat skiljer sig åt. Å ena sidan anser de flesta respondenter att de 

är inkluderade och delaktiga i undervisningen då de använder en lärplatta, men å andra sidan 

visar resultaten att majoriteten av respondenterna oftast använder sin lärplatta i ett mindre 

grupprum. Huvudanledningen till detta uppger respondenterna är att arbetsmiljön i 

klassrummet är högljudd och att de då på eget initiativ går undan för att få lugn och ro att 

arbeta. Vidare framgår även att nästan hälften av eleverna använder lärplattan i ett grupprum 

tillsammans med speciallärare eller annan vuxen för individuell träning. Därutöver 

framkommer att nästan hälften av respondenterna upplever utanförskap ibland då inte alla i 

årskursen har en lärplatta. “...ibland kan man bli lite mobbad när de andra säger att det är 

orättvist och ibland kan de säga dumma saker… Då får jag en dålig magkänsla”. 

(L) Lärarna anser att lärplattan gör elever i behov av särskilt stöd mer inkluderade utifrån att 

de med lärplattan som verktyg kan “hänga med” i klassrummet med de andra 

klasskamraterna, som exempel uppges lyssna till text samt producera text enklare. Lärarna 

ger uttryck för att lärplattan kan uppfattas exkluderande då det kan vara känsligt för elever att 

ha en lärplatta om klasskamraterna inte har det. För att inkludering ska kunna fungera 

optimalt skulle alla elever ha tillgång till en lärplatta. 

(O) I klasserna och under de lektioner vi genomförde observationerna var det endast elever i 

behov av särskilt stöd som hade egna lärplattor och som använde dem. De övriga eleverna 

använde läroböcker och vanlig penna att skriva med.  

Sammanfattande resultat: Lärare och specialpedagoger anser att det är inkluderande med 

lärplattor eftersom eleverna kan vara i klassrummet och arbeta med den övriga klassen. 

Observationer och elevintervjuer visar dock att eleverna ofta använder sina lärplattor utanför 

klassrummen, i ett grupprum eller vid enskild undervisning. Vissa av eleverna känner sig 

utanför eller har blivit retade för att de har lärplatta. 

Möjligheter med användandet av lärplatta  

(SP) Specialpedagogerna uttrycker att där lärplattan används och läraren är med  har den 

väldigt stor betydelse för individen, och den underlättar mycket i skolarbetet. Lärplattan 

beskrivs som ett otroligt bra lärverktyg när användandet fungerar som det ursprungligen var 

tänkt. Eleven kan med hjälp av lärplattan skriva mer självständigt, rätta sin egen text, få 

bildstöd och variation i arbetet. Det blir även ett helt annat sätt att befästa kunskaper på, 

genom att träna på talkamrater med hjälp av appar till exempel. 
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(E) Eleverna är alla positiva till användandet av lärplattor och beskriver att lärplattan ger stöd 

när de ska skriva, stava, arbeta i matte och engelska, lyssna på text, se på film m.m. Eleverna 

anser att skolarbetet har blivit lättare sen de fick en egen lärplatta som verktyg “ Ja, istället 

för att jag ligger efter med att skriva så använder jag iPad och då kan jag skriva snabbt.” En 

av eleverna beskriver det bästa med att använda lärplattan så här: “Jag känner att jag får till 

det mycket mycket bättre.” 

(L) Lärarna anser att eleverna är mer motiverade när de använder lärplattor som verktyg. En 

av de lärare som intervjuades ansåg att elever i behov av särskilt stöd har mest nytta av 

lärplattor eftersom de har behov av att nöta in saker och det blir roligare att använda appar 

och lärprogram. “Av alla mina elever så tror jag att det är de elever som är i behov av särskilt 

stöd som har mest nytta av lärplattor. Dels blir de mer motiverade och sen får de snabbare 

feedback, annars måste det hela tiden sitta en vuxen med eleven”.  

Sammanfattande resultat: Det finns möjligheter med att använda lärplattor som verktyg för 

elever i behov av särskilt stöd. Eleverna är positiva och upplever att de får hjälp och lättare att 

lära när de använder lärplattan. Specialpedagogerna ser att det är ett viktigt verktyg om det 

används utifrån syftet med den, och har betydelse för individen. Att motivationen ökar är 

ännu en positiv effekt av lärplattans användande. 
 

Hinder i användandet av lärplatta:  

(SP) Hinder med lärplattan som verktyg är om den inte introduceras i yngre ålder för 

eleverna för då riskerar de att inte använda verktyget, eftersom det kan upplevas som 

utpekande för eleven. Resultaten visar också att brist på tid att sätta sig in i och lära sig 

verktyget för både lärare och elever kan vara ett hinder. Ytterligare hinder är om det saknas 

engagemang för lärplattan hos lärare och/eller assistenter, vilket kan leda till att lärplattan inte 

anammas och används av eleven “Det spelar ingen roll hur många appar som finns, om den 

inte används ute i klassrummet.” 

(E) I resultaten framgår det tekniska som ett stort hinder vid användande av lärplattan. 

Elevrespondenterna uppger att det är dålig batteritid på lärplattorna, problem vid inloggning, 

lärplattan startar inte alls eller har väldigt lång uppstartstid. Nätverk vållar också problem för 

elevrespondenterna, då de ibland inte fungerar tillfredsställande. Apparnas svårighetsnivåer 

uppges även de som hinder eftersom de kan vara för svåra eller för enkla för den individuella 

eleven.Ytterligare hinder som framkommer i elevrespondenternas resultat är att alla elever i 

årskursen inte har en egen lärplatta. Klasskamrater tar eller får tillåtelse av lärare att låna den 

individuella lärplattan: “Ibland har någon annan fått låna min iPad när jag behöver den, det är 

jättejobbigt. De tar den bara.” 

(L) Lärarna uppger att det är ett hinder att inte alla elever har en egen lärplatta då eleverna 

som har en kan uppleva sig annorlunda gentemot klasskamraterna. Att eleverna kan tappa 

fokus på det som ska göras och istället surfa på nätet uppges i intervjuerna. I övrigt 

framkommer det i resultaten att hinder med lärplattor kan vara brist på tid att reflektera över 

samt leta appar som kan vara till gagn för de elever som har lärplatta. Ett annat hinder som 

lärarna upplevde var då eleverna undervisas i olika klassrum och de har lärplattan i ett annat 

klassrum. 

(O) Vissa elever använde lärplattan till annat än skolarbete och surfade eller tittade på 

Youtube. Vi observerade att lärplattan i vissa fall kunde vara en distraktion som tog fokus 
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från skolarbetet. Eleverna använde inga särskilda lärappar under de observationer vi gjorde, 

utom då ordbehandlingsprogrammet Skolstil 2.  

Sammanfattande resultat: Resultaten visar att specialpedagoger och lärare upplever att brist 

på tid för de berörda att sätta sig in i hur lärplattan och dess appar fungerar kan vara och är ett 

hinder. Specialpedagogerna anser att hinder i användandet kan vara brist på kunskap och 

engagemang hos lärare och att eleverna inte fått lärplattan tidigt under skolgången då risken 

är att de inte vill använda den. Eleverna upplever att det är tekniken som kan utgöra hinder. 

Lärare ser det som ett hinder att inte alla elever har en egen lärplatta och att lärplattan kan 

vara en distraktion om de använder den för att surfa istället för att arbeta. Under 

observationerna uppmärksammade vi att eleverna tappade fokus och surfade eller tittade på 

youtube när det var lektionstid. 

Fortbildning i att använda lärplatta och appar  

(SP) En specialpedagog fick en kortare fortbildning som inte innehöll något nytt när det 

gäller lärplattor, i övrigt har ingen av specialpedagogerna som intervjuades har fått någon 

fortbildning i att använda lärplattor eller appar, de har lärt sig hantera dem utifrån eget 

intresse och själva sökt kunskap. En av specialpedagogerna anser att det behövs mer 

fortbildning för lärare när det gäller lärplattor, och att det är ett utvecklingsområde för skolan. 

(E) Drygt hälften av elevrespondenterna uppger att de fått någon form av fortbildning eller 

demonstration i att hantera lärplattan i samband med att de fick den. Denna fortbildning eller 

demonstration erhöll de då av specialpedagog, speciallärare, lärare eller assistent. Utifrån 

intervjuerna går det att utläsa att ett par elevrespondenter får fortsatt demonstration av 

lärplattan vid behov. Annars påvisar resultaten att majoriteten av elevrespondenterna till stor 

del lär sig själva eller får hjälp av närstående familjemedlemmar för att förstå och kunna 

hantera appar samt hur lärplattan kan användas som verktyg “Mamma visade hur jag skulle ta 

kort för att komma ihåg”. “...men annars är jag väl ganska självlärd”. Vidare framkom det vid 

intervjuerna att om elevrespondenterna behöver bistånd med lärplattan under lektionstid 

frågar majoriteten av dem en vuxen i klassrummet, dock uppger en respondent att det är 

genant att be om hjälp då klasskamraterna hör, “Oftast vill jag ha hjälp med iPaden utanför 

klassrummet eftersom det är pinsamt”.  

(L) Lärarna har inte fått någon specifik fortbildning på lärplattor. De benämner sig som 

självlärda. 

Sammanfattande resultat: Flera elever har fått demonstration av hur lärplattan fungerar 

men till stor del har de lärt sig använda den själva eller med hjälp av familjen. 

Specialpedagogerna har inte fått eller fått väldigt lite fortbildning i användandet av lärplattor, 

detsamma gäller lärarna. 

Leder lärplatta till ökad måluppfyllelse i skolämnena  

(SP) Resultaten visar att elever i behov av särskilt stöd får en ökad måluppfyllelse i 

läsförståelse och textproduktion utifrån förutsättningen att lärplattan används utifrån syftet 

med den. Av vikt är dock att läraren i klassrummet har ett mål med hur verktyget används. “ 

...det här är ett verktyg som kan leda till det men man måste ha en tanke och ett mål och som 

pedagog veta varför, följa upp och så vidare…”.  

(E) Entydigt uppger alla elevrespondenter anser att skolarbetet underlättats för dem vid 

användandet av lärplatta. Majoriteten av elevrespondenterna klargör i resultaten att deras 

skolarbete effektiviserats med en lärplatta. Här framgår det att framförallt textproduktion och 
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läsning har underlättats för elevrespondenterna.  “Det kanske blir som ett hål i hjärnan om jag 

var utan iPaden… Om jag inte hade den kanske jag inte lär mig lika mycket”.  

(L) Lärarna uppgav att de inte direkt kan se ökade kunskapsresultat, däremot kan de se att 

svårigheterna underlättas för elever i behov av särskilt stöd. En av lärarna uppgav att hen 

kunde se ökade resultat i matematik hos en elev, dock kan läraren inte avgöra om det 

specifikt är lärplattans förtjänst eftersom eleven tränat matematik på varierande sätt.  

Sammanfattande resultat: När det gäller ökad måluppfyllelse i skolämnena finns det inga 

tydliga utsagor om det förutom en lärare som möligen märkt det hos en elev i matematik. 

Både elever och specialpedagoger anser att det är textproduktion och läsning som är de stora 

vinsterna med lärplattor. Eleverna anser att de blivit mer effektiva och att lärplattorna 

underlättar för dem i skolarbetet. 

Uppföljning av användandet av lärplatta 

(SP) Resultaten skiljer sig när det gäller uppföljning av om lärplattan som verktyg underlättar 

för eleverna att nå målen. I tätortskommunen görs utvärdering av lärplattan och alla extra 

anpassningar vid uppföljning av åtgärdsprogram eller vid utvecklingssamtalen, minst en gång 

per termin. I glesbygdskommunen sker ingen kontinuerlig uppföljning av lärplattan som 

verktyg för eleven och rutiner efterfrågas “...det är nåt som skulle vara utvecklingsområde 

inom skolan…, för det finns ingen kontinuitet kring det”. 

(E) Elevrespondenternas intervjuer visar dock att uppföljning av lärplattan inte sker förutom i 

ett fall, här uppger respondenten att det är specialpedagogen som brukar följa upp 

användandet av lärplatta: “Hon ställer såna här frågor som du ställer”.  

(L) Lärarna uppger att hur uppföljning av lärplattan görs skiljer sig åt mellan kommunerna. I 

tätortskommunen sker uppföljning av lärplattan som verktyg vid utvecklingssamtal och 

utvärdering av åtgärdsprogram. Då diskuterar klasslärare, specialpedagog och berörd elev om 

hur lärplattan används samt om den används rätt. I glesbygdskommunen visar resultaten att 

man pratar om lärplattan vid utvecklingssamtal, men en konkret uppföljning sker inte. “Jag 

kan inte svara på det. Det är väl vi i arbetslaget mellan oss som pratar om den, om den är 

dålig eller bra”. 

Sammanfattande resultat: Uppföljningen ser olika ut och är på en skola något som görs 

kontinuerligt medan den andra skolan saknar rutiner när det gäller uppföljning. Endast en av 

eleverna kände igen att att det görs uppföljning av användandet. 

Appar för elever i behov av särskilt stöd 

(SP) Specialpedagogerna bestämmer vilka appar, utifrån de som finns inköpta i respektive 

kommun, som eleverna ska ha på sina lärplattor, och det är kommunernas datacenter/IT-

avdelning som lägger in dessa. Resultaten visar enhälligt att detta har försvårat arbetet med 

att lätt kunna lägga till appar utifrån elevens individuella behov för specialpedagogerna 

eftersom ansökan först skall göras till kommunens datacenter/IT-avdelning om att köpa in 

specifika appar. Vidare framkommer det vid intervjuerna att lärarna kan kontakta 

specialpedagogen om önskemål av specifika appar som då gör en ansökan till kommunens 

datacenter/IT-avdelning. Det framkommer också önskemål om gemensamma träffar på 

skolnivå för att titta igenom och undersöka användbara appar, men tidbrist anges som 

huvudorsak till att kunna genomföra detta. I glesbygdskommunen har en särskild app skapats 

för specialpedagogerna. I denna kommunspecifika app läggs de appar in som 

specialpedagogerna upplever är bra, och kategoriseras utifrån svårigheter, ämne och elevålder 
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för att underlätta sökandet efter bra appar för yrkesgruppen. De appar som nämns i resultaten 

är: Skolstil, Inläsningstjänst och Legimus. 

(E) Vid intervjuerna framkommer att apparnas svårighetsnivåer och utformning kan upplevas 

som ett problem eftersom de kan vara för svåra eller för enkla för den individuella eleven. 

“Dom som är för yngre barn, så skäms man när någon lånar den och ser det.” En  respondent 

framhöll problematiken av att inte kunna ladda ner egna appar: “...om jag skulle ladda ner 

någonting var jag tvungen att säga till mina lärare men dom hade ingen kod så då fick vi prata 

med X (IT-samordnare, författaranmärkning), men han hade inte heller nån kod.” De appar 

som nämns i resultaten är: Inläsningstjänst, Legimus, SayHi, Cakcykatir, Tiokompisar, King 

of Math, Skolstil 1 &2, Hungry fish, Sling Kong, Classroom, Bookcreator och sökmotorn 

Safari. I resultaten nämns även följande hemsidor: Sanomautbildning, glosor.eu, Svt-play, 

Kahoot och Youtube. 

(L) Resultaten visar att lärare, speciallärare och assistenter kring eleven som har önskemål 

om en specifik app kontaktar specialpedagog och/eller IT-ansvarig på skolan för att i samråd 

med dessa bestämma om appen skall köpas in och laddas ner, därefter kontaktas kommunens 

datacenter/IT-avdelning. Tidsbrist till att reflektera över och prova appar samt kontakta IT-

enheten för att apparna skall läggas in upplevs som ett hinder vid intervjuerna då det kan vara 

en långsam process. De appar som nämns i resultaten är: Inläsningstjänst, Legimus, Skolstil, 

Sociala berättelser, King of math junior och Matteplaneten. Som hemsida nämns Youtube. 

Sammanfattande resultat: Specialpedagogerna bestämmer vilka appar som ska läggas in i 

lärplattorna som stöd till eleverna. Därefter är det sedan kommunernas IT-centraler som 

administrerar ut apparna till eleverna när de får en beställning av skolan. Elevernas åsikter 

om apparna är att vissa är för enkla och larviga medan andra är för svåra. Många olika appar 

nämns, här är några av dem: Inläsningstjänst, Legimus, SayHi, Calculator, Tiokompisar, 

King of Math, Skolstil 1 &2, Hungry fish, Sling Kong, Classroom, Bookcreator (se även 

bilaga 7). 

 

Resultatanalys  

Det insamlade datamaterialet kommer i det följande kapitlet att analyseras i teman utifrån 

tidigare forskning och styrdokument samt utifrån det sociokulturella och de 

specialpedagogiska perspektiven. 

Specialpedagogiska syften med att använda lärplatta  

Utifrån intervjuer och observationer framkommer även att syftet med lärplattan och hur den 

används av elever i behov av särskilt stöd stämmer väl överens. Även Samuelsson et al. 

(2009) menar att skolan genom användning av IKT, datorer och lärplattor kan gå vägen runt 

svårigheterna för de elever som behöver det, direkt undervisning och vägen via kompensation 

med lärverktyg, kan båda var för sig eller kombinerade göra att eleven gör framsteg. 

Huvudmännen har i vår studie arbetat för att ”uppväga skillnader i elevernas förutsättningar 

att tillgodogöra sig utbildningen” (Skolverket, 2015). 

Steinberg (2013) hävdade att just otydlighet i syftet till användandet av lärplattan ofta är en 

fallgrop, men detta visar inte vår undersökning eftersom majoriteten av respondenterna vet 

syftet med att använda lärplattan för de individuella elever i behov av särskilt stöd som ingick 

i studien. Vidare framkommer det i resultaten att lärplattan används som ett verktyg för att 

underlätta inlärning, skrivande och för att höja motivationen. Specialpedagogerna som 

intervjuades arbetar för att ”undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer” helt enligt 
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examensförordningen (SFS 2011:688). Eleverna var överlag mycket positiva till sina 

lärplattor och upplevde att lärplattan underlättade deras lärande. Detta stämmer väl överens 

med både Salamancadeklarationen (2006) och skollagens § 9 (SFS 2010:800) vilka 

understryker att skolan har ett specifikt ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen, 

samt att hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov.  

Ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014) används lärplattan som en medierande artefakt 

utifrån studiens resultat. Lärplattan med sina stöttande appar bidrar till elevernas 

kunskapsutveckling. Exempel på detta är appar som läser upp texten högt för de elever som 

har svårt med avkodning och flyt i sin läsning. Säljö (2010a) menar att denna typ av redskap 

kan vara till en annan form av stöd för elevers lärprocesser än vad en text kan vara genom 

“interaktivitet”. Dock poängterar han att det är av vikt att låta tekniken som används 

samspela med traditionell undervisning eftersom grunderna för vårt lärande är genom samtal 

och interaktion med andra (Säljö, 2014).   

Studien visar att det är elever med diagnoser som i första hand får tillgång till lärverktyg i en 

av de undersökta kommunerna, vilket innebär att det hör ihop med det medicinsk-

psykologiska perspektivet, som har blivit mycket uppmärksammat då det blivit vanligt att 

elever får olika diagnoser (Ahlberg, 2015), och att det blir fokus på elevens diagnos istället 

för elevens situation (Helldin, 2016). Det är viktigt att komma ihåg att en diagnos inte ska ha 

någon reell betydelse för skolans stödjande arbete eftersom alla elever enligt lag (SFS 

2010:800 3 kap. 10§) har rätt till pedagogiska stödinsatser.  

Inkludering eller exkludering med användande av lärplatta  

Föreliggande studie pekar på att det avgörande för att inkludering ska lyckas är att berörda 

pedagoger har fått kännedom om svårigheterna för en elev i behov av särskilt stöd 

(jmf.Swärd och Florin, 2011). En viktig aspekt i inkluderingsprincipen är att olikheter ska ses 

som tillgångar och inte som problem, undervisningen ska vara anpassad till elevernas 

individuella förutsättningar och behov (Skolverket, 2013). Forskning pekar på att lärplattor 

underlättar inlärningen och höjer motivationen hos elever (Ellis, 2011), samt att inkludering 

underlättas för elever i behov av särskilt stöd med stöd av lärplatta (Utbildningsförvaltningen, 

Stockholms stad, 2012; Skolverket, 2014).  

Intervjuerna visar att när det handlar om ifall lärplattan leder till inkludering av elever i behov 

av särskilt stöd, var både elever, lärare och specialpedagoger tveksamma. Denna tveksamhet 

grundar sig i att det finns en risk att elever som använder lärplattor känner sig utpekade och 

exkluderade. ”Inkludering skulle enklast ske om alla elever i klassrummet hade varsin 

lärplatta eftersom då upplever ingen elev utanförskap.” (specialpedagogrespondent)och 

nästan hälften av eleverna uppger att det är olika jobbigt och utpekande att inte alla i 

årskursen har en lärplatta. I Skolverkets rapport (2016) framkom att en tredjedel av 

specialpedagogerna ansåg att det var ett stort hinder om inte alla elever hade tillgång till 

samma lärverktyg, vilket överensstämde med vår studie. Detta styrks av Steinberg (2013) och 

Mannerheim (2015) som menar att lärplattan kan bli ett direkt exkluderande lärverktyg om 

det bara erbjuds till vissa elever.  

Elever som upplever sig exkluderade kan få en lägre självkänsla och tappa motivationen, 

vilken påverkas av elevens rädsla att uppfattas som okunnig och oduglig enligt Wery och 

Thompson (2013), vilket även ett elevuttalande visar: “...ibland kan man bli lite mobbad när 

de andra säger att det är orättvist och ibland kan de säga dumma saker… Då får jag en dålig 

magkänsla”. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) är tydlig med att diskriminering ska 

motverkas och att allas lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionsnedsättning ska 
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främjas. Enligt Eklöf och Kristensson (2017) är det av vikt att alla elever får tillgång till 

samma digitala lärverktyg, först då blir undervisningen inkluderande. Vilket en annan elev 

uttrycker så här: “Det skulle vara skönare för alla om de fick skriva på iPad. Tänk bara på 

alla pennor som försvinner hela tiden, så kan man trycka på en knapp så är det suddat.” Enligt 

Grönlund (2014) effektiviseras lärandet och vi får ökade nationella kunskapsresultat vid en-

till-en-satsningar om tekniken används rätt. Gisterå, Lavsund, Östling, et al., (2015) anser att 

det är en viktig framgångsfaktor för en-till-en-satsningar att eleverna har möjlighet att styra 

över sin egen lärplatta och att det finns en administratör för verktyget i elevens direkta närhet.  

Även om lärplattan används som medierande artefakt för att underlätta inlärningen hos elever 

i behov av särskilt stöd anser Säljö (2010b) ur ett sociokulturellt perspektiv, att det inte är 

tekniken i sig som förbättrar inlärningen hos elever i direkt bemärkelse, utan det som ändras 

är vår tolkning av vad lärande är. Detta skapar ett dilemma ur ett sociokulturellt perspektiv då 

skolan som institution behöver reflektera på djupet vad det är som skall läras ut och hur det 

ska läras ut (Ibid.). För att inkludering av elever i behov av särskilt stöd som använder 

lärplatta som medierande artefakt behövs interaktion och samarbete med andra elever som 

också använder sig av samma redskap, för genom samspel med andra blir vi delaktiga i både 

erfarenheter och kunskaper (Säljö, 2014, 2011). 

I det kritiska perspektivet är det skolan och samhället som diagnosticeras istället för eleven, 

det är då viktigt att lärare reflekterar över sin undervisning och gör förändringar för att 

minska behovet av specialpedagogiska insatser. Även skolan som organisation behöver 

förändras och bli flexibel för att alla elever ska passa in, alla elever bör inkluderas och ingen 

ska urskiljas från gruppen. (Nilholm, 2012, 2016, 2006b). 

Möjligheter med användandet av lärplatta  

Wery och Thomson (2013) menar att en positiv effekt är att användandet av lärplatta och 

appar kan göra rutinmässiga uppgifter intressantare och roligare, detta i sig kan ge elever en 

stärkt självkänsla. Johnson (2013) skriver om en studie där det rapporteras om en ökad 

motivation hos elever när de använder lärplattor, även Ellis (2011) beskriver att elever tar en 

mer aktiv roll i sitt lärande när de använder lärplattor och att en ökad nivå av motivation 

observerades hos eleverna.  

I Stockholms stads utvärdering av sin Ipad satsning (2012) framkom att lärplatta inte bara 

underlättade strukturen för skolarbetet utan även tränade minnes-och 

koncentrationsförmågan. Eleverna vilka intervjuades i vår studie beskriver att skolarbetet går 

lättare med hjälp av lärplatta och Kristensson (2017) menar att det påverkar självkänslan 

mycket om eleverna kan skriva och läsa lika snabbt som andra jämnåriga, särskilt de elever 

med läs- och skrivsvårigheter. 

Hinder i användandet av lärplatta 

Resultaten skiljer sig utifrån vilken respondentgrupp som tillfrågats. Eleverna uppger att det 

tekniska är ett hinder för användandet av lärplattan, vilket även Steinberg (2013) poängterar 

kan vara en fallgrop för användandet. Steinberg (Ibid.) menar att om den digitala 

infrastrukturen inte fungerar tillfredsställande finns risker att användarna i slutändan inte 

använder sig av lärplattan eftersom tekniken orsakar frustration. Lärarna uppgav i 

intervjuerna att lärplattan kunde leda till bristande koncentration på skolarbetet, vilket även 

visade sig under observationerna, då eleverna ibland tappade fokus och surfade eller tittade 

på Youtube när det var lektionstid. Lärarna uppger även att det är ett hinder att inte alla elever 

har en egen lärplatta då eleverna som har en kan uppleva sig annorlunda gentemot 

klasskamraterna. Undervisningen ska vara anpassad till elevernas individuella förutsättningar 
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och behov. Karlsudd (2014) och Kristensson (2017) menar att digitala verktyg borde vara 

tillgängliga för alla elever, och inte endast elever i behov av särskilt stöd, för att på så sätt ge 

alla fler alternativ till lärande.   

Specialpedagogerna upplever att hinder är om inte lärplattan introduceras för elever i behov 

av särskilt stöd i tidig ålder, eftersom eleverna då riskerar att inte använda sig av lärverktyget 

då det kan upplevas som utpekande gentemot klasskamraterna. Svensson och Nordström 

(2017) anser att elever som har läs- och skrivsvårigheter ska börja arbeta med digitala 

hjälpmedel senast i slutet av åk 3 för att inte komma efter sina jämnåriga klasskamrater för 

mycket. De menar att både textmassan och svårigheten i texter ökar när eleven börjar i 

mellanstadiet och därför behöver eleven ha fått lära sig att använda tekniken innan dess, samt 

ha blivit självgående i användandet. I vår studie framkom att de flesta av eleverna fått sin 

lärplatta innan åk 3 vilket alltså rekommenderas.  

Ett ytterligare hinder som resultaten visar var specialpedagogernas oro över bristande 

engagemang i lärplattan hos lärarna och/eller assistenterna. “Det spelar ingen roll hur många 

appar som finns, om den inte används ute i klassrummet” (specialpedagogrespondent). 

Mannerheim (2015), Steinberg (2013) samt Furtenbach och Magnusson (2013) vidhåller alla 

vikten av att pedagogernas intresse och engagemang i lärplattan är helt avgörande för hur 

eleven anammar den för att underlätta sitt lärande. I Skolverkets rapport (2016) framkom 

dock att det oftast är elevassistenter som arbetar enskilt med elever i behov av särskilt stöd. 

Eleven kan i dessa fall hämmas kunskapsmässigt då assistenter oftast inte har lärarexamen 

och/eller specialpedagogisk kompetens (Ibid.).  

Det sociokulturella perspektivet betonar samarbete och kommunikation med andra för 

utveckling och lärande. Visserligen sker en form av “interaktivitet” mellan användare och 

lärplatta som verktyg, men liksom Säljö (2014) poängterar behövs även traditionell 

undervisning i interaktion med tekniken. Vidare betonar Säljö (2010a) att tekniken både löser 

och skapar problem. Han anser att det är viktigt att vara medveten om att tekniken påverkar 

både vår kultur och våra aktiviteter samt att vår syn på hur och vad vi lär oss behövs 

uppdateras och utvecklas, framförallt i skolan som institution. I observationsresultaten 

framkom att eleverna ibland använde lärplattan till annat än det som var tänkt, och då gynnas 

inte elevernas lärande.  

Undersökningen visar att elever i behov av särskilt stöd ofta arbetar enskilt eller i en mindre 

grupp, enligt det kritiska perspektivet är det ett problem att elever urskiljs från gruppen, 

(Nilholm, 2012, 2006b) och här kan det uppstå ett dilemma inom specialpedagogiken när det 

gäller hur delaktigheten, rätten att närvara i klassrummet, ska balanseras mot vissa elevers 

behov av att få stöd i mindre grupp. Nilholm och Alm (2010), och Nilholm (2014) 

poängterar  att lösningen att ge stöd utanför klassrummet inte skall användas så ofta eftersom 

dessa elever kan bli exkluderade senare.  

Fortbildning i användandet av lärplatta och appar 

För att lärplattan ska fungera som lärverktyg och ge resultat krävs att pedagogerna har 

kunskap, får fortbildning och är engagerade i användandet av dem (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2016). Även Steinberg (2013) poängterar att de svårigheter som uppstår 

när lärplattor introduceras ofta är brist på fortbildning för pedagogerna samt en otydlighet om 

syftet till varför lärplattan skall användas.  

Intervjuerna med lärare och specialpedagoger visade att de fått ingen eller ytterst lite 

fortbildning i användandet av lärplattor. Idor Svensson (Mannerheim, 2015) poängterar 
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vikten av att rektorerna behöver ge rätt förutsättningar för pedagogerna för att kunna lyckas 

hantera tekniken, annars blir tekniken värdelös. Flera av de intervjuade önskade att de fått 

mer kunskap om hur det går att använda lärplattor i undervisningen och tips på appar samt 

hur de kan användas. Det framkom att lärare såväl som elever var självlärda till stor del när 

det gäller olika appar och hur de använder lärplattor. En elev hade fått ta hjälp av en vän till 

familjen för att lära sig mer. Eklöf & Kristensson (2017) anser att tillgänglighet inte bara 

handlar om att rätt lärverktyg och program är inköpta till skolan. Det är viktigt att eleven får 

möjlighet att delta i undervisning med ett arbetssätt som uppmuntrar användning av de 

lärverktyg som eleven har behov av, vilket även Lundgren och Ohlis (2013) vidhåller. De 

poängterar också vikten av att öka lärarnas kompetens för att kunna anpassa sin undervisning 

och använda sig av rätt lärverktyg till de individuella eleverna (Ibid.). 

Ur ett sociokulturellt perspektiv behövs stöttning i användandet av lärplatta och hur 

applikationer fungerar för att kunna tillägna sig lärplatta som verktyg för alla involverade. 

Om stöttning i form av fortbildning inte ges kan vi ofta inte klara av genomförandet även om 

visom sociala varelser ha kunskaperna för att kunna förstå och följa med i resonemang (Säljö, 

2014).  

Det relationella perspektivet fokuserar på mötet mellan lärare och elev och samspelet mellan 

dem. Det viktiga är de sociala omständigheterna och de organisatoriska. Även om 

utbildningen i att använda appar och lärverktyg är bristfällig så kan relationen mellan lärare 

och elev vara viktigare för lärprocessen (Aspelin & Persson, 2011). 

Leder lärplatta till ökad måluppfyllelse i skolämnena 

När det gäller ökad måluppfyllelse i skolämnen till följd av lärplattor som lärverktyg är det 

mer otydligt överlag. En specialpedagog som intervjuades poängterade dock tydligt att det 

behövs mål med användandet: ”Av vikt är dock att läraren i klassrummet har ett mål med hur 

verktyget används. “ ...det här är ett verktyg som kan leda till det men man måste ha en tanke 

och ett mål och som pedagog veta varför, följa upp och så vidare… ”.  

Lärare och specialpedagoger kan i vissa fall se ökad måluppfyllelse i den mening att 

lärplattan underlättar för elever när det gäller stavning och textmassa, eleverna behöver inte 

lägga tid och energi på att fundera över hur ord stavas, kan skriva snabbare, de hör vad de 

skrivit och så vidare (Mannerheim, 2015). De flesta av eleverna som intervjuades anser att 

skolarbetet underlättas genom att de får använda lärplatta. Precis som i vår studie kan inte 

heller forskningen säga med säkerhet om alternativa verktyg som lärplattor verkligen 

förbättrar den tekniska läsningen eller om de endast fungerar kompenserande (Ibid.). 

Även om det inte går att få fram säkra resultat när det gäller måluppfyllelse i skolämnena 

visar elevers och lärares positiva erfarenheter att lärplattor är ett verktyg som underlättar för 

elever i behov av särskilt stöd, särskilt när det gäller skrivprocessen och att ta till sig större 

textmassor, vilket även Johnsons (2013) studie indikerar. I denna studie kunde lärare eller 

assistenter sällan rapportera om ökad kunskapsutveckling med stöd av lärplatta, däremot 

kunde de se ökad motivation hos elever i behov av särskilt stöd (Johnson, 2013). Att det i vår 

studie är positiva erfarenheter av lärplatta som verktyg gör att motivationen för elever i behov 

av särskilt stöd ökar, vilket det även gjordes i Ellis (2011) forskning då motivationen hos 

elever i behov av särskilt stöd höjdes markant vid användandet av lärplattor. 

Uppföljning av användandet av lärplatta 

Uppföljningen av användandet av lärplattor för elever i behov av särskilt stöd ser olika ut på 

de två undersökta skolorna. I tätortskommunen följs användandet upp vid utvecklingssamtal 
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och/eller vid utvärdering av elevens åtgärdsprogram. Dock är det endast en av de intervjuade 

eleverna som känner igen att det görs uppföljningar. I glesbygdskommunen finns rutiner för 

uppföljning (bilaga 1), men det anses vara ett utvecklingsområde och rutiner efterfrågas kring 

uppföljning. 

Att kunna följa upp och utvärdera om lärplattan bidrar till elevens lärande handlar ur ett 

sociokulturellt perspektiv om att eleverna metakognitivt skall kunna återge när, hur och på 

vilket sätt de lär sig (Säljö, 2010a). Eftersom lärande är något som sker inom oss i en 

individuell process i sin kontext, finns inga fastställda yttre signaler som fastställer att lärande 

skett. Om eleverna inte metakognitivt kan reflektera över sitt lärande är det svårt att kunna 

fastslå om det är lärplattan som medierande verktyg som bidragit till elevens ökade resultat i 

skolämnena, eller om det är den traditionella undervisningen eller en kombination av båda. 

Att arbetssätt och förhållningssätt är viktigt för att öka elevers motivation visar både våra 

resultat och forskning. Användning av lärplattor ökar elevers motivation och kan i sin tur ge 

ökad måluppfyllelse i olika skolämnen, att få tillgång till lärverktyg som ökar motivationen är 

viktigt för elever i behov av särskilt stöd och det ska inte krävas en diagnos för att få det 

stödet. Skrtic (1986) menar att det finns en risk att diagnoser blir avgörande för hur det 

pedagogiska arbetssättet ser ut. Han anser vidare att om det blir en fixering vid diagnosen 

riskerar det att inga förändringar sker när det gäller pedagogik och organisation. Risken finns 

att eleverna då endast kompenseras för sina svårigheter istället för att det sker förändringar i 

undervisning eller arbetssätt (Nilholm, 2012, 2006b). 

Appar för elever i behov av särskilt stöd 

De nya riktlinjerna rörande digitalisering i skolan som träder i kraft i juli 2018 (SKOLFS 

2010:37) uttrycker att eleverna skall ges möjligheter att utveckla ett kritiskt och värderande 

förhållningssätt till digital teknik, men våra resultat visar problematiken kring att 

elevanvändarna och pedagogerna själva inte kan ladda ner de appar som de vill prova 

och/eller undersöka eftersom det kan bli en långdragen process i flera steg. Bristande 

förutsättningar i form av tid anges som ett ytterligare hinder för detta. Både staten, huvudmän 

och rektorer behöver kunna ge pedagoger rätt förutsättningar i form av tid för att kunna 

lyckas (Mannerheim, 2015 & Skolverket, 2013). 

Specialpedagogen är den som i första hand ser till vilka appar som skall läggas in på 

lärplattorna för elever i behov av särskilt stöd enligt våra resultat. Elevrespondenterna 

upplever ibland att apparna kan ha antingen för hög eller låg svårighetsgrad för dem. Björn 

Sjödén (Af Sandeberg, 2015) hävdar att de flesta appar som används i skolan bara testar de 

kunskaper eleven redan har och att det endast är ett fåtal appar som ger eleven mer feedback 

än bara rätt och fel. Det är viktigt att pedagoger har ett kritiskt tänk när det gäller appar och 

tar reda på mer innan de installerar dem. Det behövs fler vetenskapligt utprovade appar, 

menar Sjödén (Ibid.). Language Builder är en forskarutvecklad app som har gett påfallande 

gott resultat hos elever i behov av särskilt stöd med språkstörningar, dessa elever lärde sig 

mer om meningsbyggnad via appen jämfört med traditionell undervisning (Draper Rodriguez, 

Strnadová & Cummins, 2013).   

Sett ur det sociokulturella perspektivet behövs hänsyn tas till elevens proximala 

utvecklingszon vid installation av appar på lärplattan. Elevrespondenterna uppger att apparna 

ibland är för svåra eller för enkla för dem. För att de installerade apparna skall kunna leda till 

ytterligare lärande och vidareutveckling för eleven, krävs stöttning av någon annan som 

behärskar dem. Om detta inte sker kommer eleven inte använda sig av apparna och därmed 

inte vidareutvecklas inom det område som avsetts vid installationen av appar. 
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Förfaringssätten vid de observerade kommunerna vid installation av appar stöder inte elevens 

proximala utvecklingszon eftersom varken elevanvändarna eller pedagogerna kan ladda ner 

apparna själva.  
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7. Diskussion 

Här nedan kommer vi att diskutera våra resultat utifrån frågeställningarna därefter följer en 

kort metoddiskussion. Avslutningsvis presenterar vi kortfattat egna reflektioner av vår studie 

och framtida forskning.  

Resultatdiskussion 

I vilket syfte valdes lärplatta ut av specialpedagogen som verktyg för elever i behov 
av särskilt stöd? 

Studien visar att syftet med lärplatta ofta är att underlätta för elever i behov av särskilt stöd i 

skrivprocessen, både när det gäller att producera text och att stava rätt. Samuelsson et al. 

(2009) menar att lärplattor kan hjälpa elever att komma runt svårigheterna och att direkt 

undervisning i kombination med lärverktyg kan göra att eleven gör framsteg. Lärplattan 

används också som ett verktyg för att underlätta läsning, då används appar där eleverna kan 

lyssna på läromedel och skönlitteratur, samt få sina egna texter upplästa.  

Även koncentrationssvårigheter och matematiksvårigheter anges som vanliga anledningar till 

att elever får en lärplatta som verktyg. Som tidigare nämnts styrker flera forskare (Ellis, 2011; 

Wery & Thomson, 2013) att lärplattor ökar elevernas motivation, men vi tycker att det är av 

vikt att reflektera noga över den enskilda elevens behov innan lärplatta lämnas som 

“universiellt lärverktyg” till elever i behov av särskilt stöd. En elev med 

koncentrationssvårigheter kanske inte höjer sin motivation eller koncentration med stöd av 

lärplatta om det finns för många appar att använda på den, utan det kan få motsatt effekt. 

Det är av stor vikt att elever introduceras tidigt i användandet av lärplattor och i våra resultat 

framkom att flera av eleverna fått sin lärplatta innan åk 3 vilket rekommenderas eftersom det 

är i de tidiga skolåren själva läsinlärningen sker (Svensson och Nordström, 2017). Därför 

vore det naturligt att även använda lärplattor till de elever som upplevs ha läs-och 

skrivsvårigheter. 

I en av de undersökta skolorna framkom att det är elever med diagnoser som får lärplattor i 

samband med det särskilda stödet, detta är inte förenligt med lagen som säger att en diagnos 

inte får vara ett villkor för det särskilda stödet (SFS 2010:800). Det är viktigt att inte låta en 

diagnos eller en funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2010) avgöra om en elev ska få stöd i 

form av exempelvis lärplattor. En funktionsnedsättning eller en diagnos behöver inte innebära 

att en elev behöver lärverktyg som stöd, liksom frånvaron av en diagnos ändå kan innebära 

att en elev är i stort behov av stöd.  

När det gäller specialpedagogens roll är det viktigt att arbeta förebyggande såväl som 

främjande (Skolverket, 2016), även om stödet endast behövs en kortare period har eleven rätt 

att få det stödet. I slutändan om en elev inte får det stöd hen har rätt till kan vårdnadshavare 

anmäla skolan och i det här fallet där skolan inte följer lagen utan endast ger lärverktyg till 

elever med diagnos betyder det att skolan har gjort fel.  

Det som inte kommer fram i vår studie är huruvida huvudman och rektor är medvetna 

om  specialpedagogens agerande och vad som står i skollagen. Det kan vara på 

huvudmannens och rektors uppmaning det är diagnoser som får styra det särskilda stödet i 

form av egna lärplattor för att spara på de ekonomiska resurserna, om det är fallet är det 

huvudman som inte tillsätter medel till skolan för att de ska kunna följa skollagen och främja 

likvärdighet, trots att de har ansvar för det (Skolverket, 2015). 
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Hur använder elever i behov av särskilt stöd lärplatta och dess appar i skolarbetet 
utifrån specialpedagogens syfte med den?  

I stor utsträckning används lärplatta och dess appar utifrån syftet med den. Det elever och 

lärare berättade under intervjuerna överensstämmer med det vi observerade under 

lektionerna. Genom våra observationer upptäckte vi att eleverna även använde sin lärplatta 

till annat än det som var det huvudsakliga syftet med lärplattan. När det gäller 

koncentrationssvårigheter beskriver barn-och ungdomspsykiatrin (2014) att det kan vara svårt 

att behålla uppmärksamheten tillräckligt länge och fokusera utan att bli distraherad av ljud 

eller annat runt omkring.  

Vi kunde se att eleverna i studien använde lärplattor för att lyssna på musik och skärma av, 

som tidtagare för att behålla fokus under en viss tid, samt för att spela spel. Samtidigt som 

lärplattor kan vara ett viktigt hjälpmedel kan de försvåra för eleverna när det gäller att hålla 

fokus på rätt sak. Lärplattor lockar med spel, film och annat som gör att eleverna lätt hamnar 

i annat än själva skoluppgifterna. Då krävs att det finns lärare som ser det och kan få eleverna 

att hitta tillbaka till uppgifterna igen. Särskilt svårt är det förmodligen när eleverna befinner 

sig i ett annat rum än klassrummet med sin lärplatta, utan lärare.  

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska det särskilda stödet i första hand ska ges i den ordinarie 

klassen men i vår studie berättade eleverna att de ofta arbetade i andra rum än klassrummet, 

antingen med någon annan vuxen än ordinarie lärare eller ensamma. Detta uppmärksammade 

vi även under våra observationer. Om eleverna själva väljer att arbeta enskilt eller lämnar 

rummet för att få lugn och ro speglar det en arbetsmiljö som inte är anpassad efter de elever 

som är i behov av särskilt stöd. Förmodligen är det de elever som lämnar klassrummet som är 

i störst behov av stöd av läraren för att nå målen i skolämnena. 

Vilka möjligheter och hinder uppfattas av elever/lärare/specialpedagoger i 
användandet av lärplatta? 

Specialpedagoger, lärare och elever anser att lärplattan är inkluderande såväl som 

exkluderande, beroende på hur den används. Det framkommer tydligt att det är önskvärt att 

alla elever har tillgång till egna lärplattor för att inkluderingen ska vara optimal. Som det ser 

ut nu att det endast är elever i behov av särskilt stöd som har egna lärplattor upplevs det 

exkluderande av några av eleverna och lärarna. Själva exkluderingen kan vara ett hinder med 

lärplattan som verktyg eftersom eleverna inte vill använda verktyget och känner sig utpekade.  

Vår bedömning är att om alla elever istället, både de i behov av anpassningar och särskilt stöd 

samt de som är i behov av utmaningar, får tillgång till de alternativa digitala lärverktygen blir 

undervisningen inkluderande och kan även vara mer utvecklande och motiverande för alla. 

Det finns många möjligheter med lärplatta som verktyg, och tidiga insatser för elever i behov 

av särskilt stöd har en avgörande betydelse för elevernas framtida hälsa och utveckling 

(Kåhlin, Guldstrand & Jutterdal, 2017). Av våra intervjuer med elever kan vi dra slutsatsen 

att användandet av lärplatta har förenklat skolarbetet samt givit eleverna en större motivation, 

vilket i sin tur kan leda till högre måluppfyllelse i skolämnen och ett bättre självförtroende.   

Att det finns hinder i arbetet med lärplattor har säkert alla upplevt någon gång. När det 

tekniska inte fungerar eller när batteriet är slut försvinner arbetstid för eleverna vilket gör att 

de kan ge upp eller bli frustrerade. Om det händer ofta finns risken att de slutar använda sig 

av lärplattan som verktyg eftersom de då riskerar att hamna ännu mer “efter” de andra, och 

motivationen försvinner. 
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Interaktion med de andra blir inte av när inte alla elever har en varsin lärplatta, om så vore 

skulle deras lärande och måluppfyllelse kanske öka ännu mer. Många kommuner har satsat 

och infört lärplattor eller datorer till alla elever, så kallade en-till-en-satsningar, vilket medför 

inkludering och delaktighet för alla elever. I de undersökta kommunerna har inte detta 

prioriterats, till följd att elever som är i behov av särskilt stöd och använder lärplattor känner 

sig exkluderade. De nya tilläggen (SKOLFS 2010:37) i läroplanen (Skolverket, 2011), som 

innebär att eleverna kritiskt ska kunna granska och värdera information, blir svåra att uppnå 

om de inte har tillgång till digitala verktyg och inte heller själva kan ladda ner och jämföra 

och/ eller värdera appar. Vi anser att huvudman i respektive kommun borde prioritera en-till-

en-satsningar för att ge alla elever likvärdiga förutsättningar, och rektorer samt andra aktörer i 

ledningsfunktion behöver påtala detta för huvudman.   

Vilken fortbildning erbjuds elever/lärare/specialpedagoger i att använda lärplatta och 
appar? 

Fortbildning i lärplatta som verktyg och applikationer är något som saknas på de skolor vi 

undersökt. De flesta respondenter var självlärda genom eget intresse eller så hade de fått 

bistånd av en mer kunnig person, ofta utanför skolsammanhang, för att vidareutveckla sitt 

lärande. Ingen av deltagarna hade fått någon form av specifik fortbildning för varken 

lärverktyget eller vilka appar som kan bistå elevens utveckling. Specialpedagogen som är den 

som lämnar ut lärplatta som verktyg till elever i behov av särskilt stöd skall enligt Göransson 

et al. (2015) i sitt uppdrag “leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att kunna 

möta behoven hos alla elever (s.7).” Detta är svårt då varken specialpedagogen eller de andra 

pedagogerna kring eleven har fått rätt förutsättningar i form av tid och utbildning av 

skolledningen för att kunna sätta sig in i lärplatta och/eller appar. Utifrån vår erfarenhet som 

pedagoger är det tyvärr vanligt att tid inte finns avsatt för att implementera nya metoder eller 

verktyg. 

Från och med 1 juli 2018 skall alla elever ges möjligheter att arbeta med digital teknik samt 

utveckla ett kritiskt förhållningssätt till densamma (SKOLFS 2010:37). Det här visar vikten 

av att regeringen vill utveckla framtida samhällsmedborgare till att kunna följa med i den 

snabba digitalisering som sker samt även kritiskt kunna granska information som sköljer över 

gemene man. För att kunna hjälpa eleverna med detta behöver även specialpedagoger och 

lärare kritiskt kunna granska och värdera appar, men förutsättningarna finns inte i dagsläget 

eftersom både fortbildning och tid saknas. Vem är det då som kan hjälpa eleverna med detta?  

Då regeringen genomför dessa avsevärda förändringar i läroplanerna (Ibid.), borde de ha sett 

till att tid och fortbildning för implementering av dessa avsatts för pedagogerna, förslagsvis 

genom bidrag till huvudmännen för att kunna genomföra detta på skolnivå. 

Bristande engagemang i lärverktyget hos pedagogerna uppges av specialpedagogerna som en 

orosfaktor, men det som upplevs som bristande engagemang kan vara brist på tid och 

kunskap. Om pedagogerna inte har fått rätt förutsättningar för att kunna hantera och tillvarata 

teknikens potential för den enskilde eleven, hur ska de då kunna förmedla det positiva med att 

använda sig av lärverktyget för eleven?  

Vi anser att det är märkligt att skolor och kommuner lägger massor av pengar på digitala 

verktyg som lärplattor men att ingen satsning på fortbildning för pedagoger genomförs när 

forskning visar att det är pedagogens intresse och kunskap kring lärplattor och appar som är 

avgörande för hur eleverna tillägnar sig lärplattan och dess användningsområden. Eklöf & 

Kristensson (2017) menar att det krävs fortbildning för att lärare ska kunna undervisa på ett 

sätt som uppmuntrar användning av lärverktyg, på de skolor vi undersökt har den 

fortbildningen saknats vilket lärarna också påpekar som ett hinder.  
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Hur följs elevernas användande av lärplatta upp?  

I specialpedagogens yrkesuppdrag ingår att se till att uppföljningar och utvärderingar 

genomförs (SFS 2011:688). Vi anser därför att det är specialpedagogens ansvar att se till att 

användandet av lärplatta följs upp och utvärderas kontinuerligt precis som övriga insatser och 

anpassningar för elever i behov av särskilt stöd. För att ta reda på om lärverktyget fyller sitt 

syfte och om eleven använder lärplattan utifrån detta syfte krävs en utvärdering för att sedan 

ta ställning till om eleven ska fortsätta använda lärplatta på samma sätt eller ej. Det kan vara 

andra appar som eleven är i behov av eller andra metoder i undervisningen som krävs för att 

lärplatta som verktyg ska fungera optimalt. Om inga utvärderingar görs finns risken att eleven 

inte utvecklas i sitt lärande och inte använder lärplatta och dess appar utifrån dess potential, 

utan istället endast använder den på ett begränsat sätt.  

I vår studie framkom att det var skillnader i hur uppföljning av lärplatta för elever i behov av 

särskilt stöd ser ut. I tätortskommunen skedde kontinuerlig uppföljning i samband med 

utvecklingssamtal och vid uppföljning av åtgärdsprogram, dock vet vi inte med säkerhet hur 

och utifrån vilka frågor denna uppföljning sker samt med vem eller vilka den sker. Positivt är 

att det faktiskt sker kontinuerliga utvärderingar av lärplattans användande. I 

glesbygdskommunen fick vi inga säkra resultat på när eller om uppföljning av lärplatta som 

verktyg sker, utan det var mer godtyckligt. Här anses uppföljning vara ett utvecklingsområde 

och rutiner för detta efterfrågas trots att rutiner finns (bilaga 1), vilket visar att de rutiner som 

finns i kommunen inte är implementerade hos personalen. Anledningen till att det brister i 

uppföljningen av lärplattornas användande kan vi bara spekulera i men en trolig orsak kan 

vara brist på rutiner och det är tydligt att eleverna inte är medvetna om att uppföljning 

genomförs. Enligt vår åsikt är det skolledningens uppgift att se till att rutiner implementeras 

och efterföljs, och därför är det de som behöver se till att berörd personal får ta del av de 

rutiner som skapats och finns i kommunen. 

Metoddiskussion  

När det gäller val av metod har vi genom intervjuer och observationer lyckats få ett grundligt 

material att arbeta med och svar på såväl syfte som forskningsfrågor. Tveksamheter i 

genomförandet kan finnas där, eftersom vi var olika intervjuare kan tillförlitligheten ha 

påverkats trots att vi använde samma intervjuguide, då vi ibland ställde olika följdfrågor till 

de intervjuade. Tillförlitligheten kunde ha ökat i värde om det hade varit en och samma 

person som utförde intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009), och fler observationer kunde ha 

genomförts för att få mer empirimaterial att tillgå. 

Att intervjuerna genomfördes på våra arbetsplatser kan även det ha påverkat resultaten 

eftersom de personer vi intervjuade är våra kollegor och eleverna är kända för oss och vi för 

dem. Bell (2016) menar att om intervjuaren är bekant med respondenterna finns en risk att de 

säger det som de tror att intervjuaren vill höra. 

Det är svårt att kunna överföra denna studie till någon annan kontext eftersom vi använt oss 

av ett begränsat urval i vår studie, vilket Bryman (Ibid.) vidhåller är en svårighet vid 

kvalitativa undersökningar då de går mer på djupet än kvantitativa undersökningar. Vi har i 

processen utgått från att ha ett granskande synsätt. Enligt Bell (2016) är det viktigt att se upp 

för skevheter, förutfattade meningar och otillbörlig påverkan under en intervjusituation eller i 

en studie överlag. Om forskaren själv har starka åsikter om det intervjun handlar om är det 

viktigt att vara vaksam. En hjälp kan vara att tänka: Om någon annan ställde samma fråga, 

skulle respondenten då ge samma svar?  

Andra skevheter när en forskare är starkt engagerad i syftet med undersökningen kan vara att 

litteraturgenomgången endast belyser den sida som stämmer överens med forskarens åsikter 
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(Bell, 2016). Även om vi har ett engagemang i det som studerats har målet varit att 

frågeställningarna ska besvaras förutsättningslöst och utan påverkan av våra egna åsikter. Det 

är förmodligen omöjligt att studien inte alls påverkats av våra förutfattade meningar men 

eftersom vi kritiskt och objektivt granskat tolkningen av data bör vår påverkan vara liten, och 

tillförlitligheten därmed starkare.  

Avslutande reflektioner 

Det ställs stora krav på specialpedagoger för att kunna efterleva examensförordningen. 

Lindqvist et al. studie (2011) visar att mer än 90 % av övriga yrkesgrupper på skolan tycker 

att specialpedagogen skall arbeta individuellt med elever i behov av särskilt stöd och tillsyn 

av personal, vilket inte uttryckligen står i deras examensförordning. Däremot framgick det i 

denna studie (Ibid.) att det bara var specialpedagogerna själva som ansåg att de skulle arbeta 

med skolutveckling, vilket återfinns i examensförordningen. En del av skolutvecklingen som 

specialpedagogerna kan arbeta med i denna studie tycker vi är att organisera rutiner och 

fortbildning kring lärplatta för all berörd personal. Precis som för lärare har specialpedagoger 

fått ökade krav på vad de ska hinna med under sin arbetstid, och för att underlätta för dessa 

yrkesgrupper behöver huvudman och skolledare stanna upp och reflektera över vad som ska 

prioriteras, och vad som kan prioriteras annorlunda utifrån den enskilda organisationen. 
 

När det gäller framtiden kommer stora förändringar ske inom såväl skolan som samhället i 

stort. Läromedel i bokform försvinner och ersätts av digitala produkter, att skriva med penna 

blir snabbt allt mer sällsynt. Skolans värld blir mer och mer digitaliserad vilket gör nya sätt 

att lära nödvändiga, då är lärplatta och dator de verktyg som eleverna blir beroende av för att 

nå målen i skolans skilda ämnen. Tid för fortbildning i lärverktyg behöver prioriteras för all 

personal snarast eftersom alla kommer i kontakt med dessa, och elever i behov av särskilt 

stöd, under sin yrkesverksamma tid. Det är av stor vikt att huvudman inser detta om de ska 

följa skollagen och skapa en likvärdig utbildning för alla elever. 
 

Av ytterligare vikt är att det tekniska fungerar tillfredsställande på skolorna, för om det inte 

gör det kan det leda till att elever i behov av särskilt stöd får svårigheter att använda sig av 

sina lärverktyg och då spelar det ingen roll hur många lärverktyg som finns.  
 

Vi har jämfört delar av vår studie med Furtenbach och Magnussons (2013) som visade att 

elevernas studiemotivation betyder mycket för att de ska tillägna sig lärplatta som verktyg. 

Deras (Ibid.) studie riktade sig till gymnasieelever i behov av särskilt stöd, och här framkom 

att de elever som inte fått tidiga insatser inte hade så stor studiemotivation, de var inte heller 

så benägna att upptäcka lärplatta som verktyg för sitt individuella lärande. Däremot hade de 

elever som fått tidiga insatser under sin skolgång större studiemotivation och de tillägnade sig 

lärplatta som verktyg på ett positivt sätt, och såg lärplattans potential. När vi jämför 

Furtenbach och Magnussons (Ibid.) studie med vår ser vi med förhoppning på en positiv 

utveckling för de elever vi träffat i denna studie, eftersom de har fått tidiga insatser och ett 

verktyg för framtiden i sin lärplatta.  

Framtida forskning 

När det gäller användningen av appar är det intressant att följa utvecklingen av lärappar som 

läromedel. Det är tydligt att det finns mängder av appar som inte är lämpliga att använda i 

skolan men forskare och pedagoger arbetar med att skapa appar som ska uppfylla de krav 

som finns och utan att det finns kommersiella intressen bakom. Detta blir förmodligen något 

som hela skolvärlden är intresserade av att få ta del av. Kan det bli certifierade skolappar i 

framtiden? 
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Framtida forskning om pedagogers kunskap och fortbildning inom den starkt växande 

digitala skolvärlden är viktigt, särskilt nu när de nya tilläggen i läroplanen gör att alla ska 

arbeta med digitala verktyg inom skolan. Hur ska de nya tilläggen i läroplanen och 

kursplanen implementeras av regeringen och Skolverket? Hur gör kommunerna när det gäller 

fortbildning av pedagoger för att möjliggöra utvecklingen inom skolan? 

En aspekt som inte studien berört är vårdnadshavares insyn i användandet av lärplatta. Får 

vårdnadshavare vara delaktiga i utvärderingar och hur ser det ut i så fall? Att ta del av 

vårdnadshavarnas upplevelser och insikter kan ge en värdefull dimension i användandet av 

lärverktyg. Trots att de förmodligen inte besitter kunskap om det specialpedagogiska syftet 

kan de bidra med information om eleven utvecklat sitt lärande och huruvida eleven är mer 

eller mindre positiv till skolarbete med hjälp av lärplatta.  
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BILAGA 1 

Rutiner vid alternativa verktyg 
 

• Specialpedagog samordnar beslut om vem som behöver alternativt verktyg. 

 

• Specialpedagog gör beställning i samråd med It-samordnare samt bokar in träff tillsammans 
med elev, vårdnadshavare och berörd personal. 

 

• IT-samordnare ansvarar för att appar/program förbereds på verktyget i samråd 
specialpedagog/speciallärare och berörda pedagoger. 

 

• Vid träff med elev och vårdnadshavare skrivs ”Avtal om hemlånedator/platta” under. 
Genomgång av verktyget sker då tillsammans med specialpedagog, It-samordnare och 
berörd personal. 

 

• Återträff sker efter 4 veckor tillsammans med It-samordnare, elev och berörd personal för 
att se hur hjälpmedlet fungerat samt hur användandet kan utvecklas. Återträff om 
ytterligare 8 veckor planeras in. Specialpedagogen bör till detta tillfälle ha stämt av om 
verktyget gett resultat för eleven. 

 

• Därefter planeras återträffar och uppföljningar in en gång/termin eller vid behov. 

 

• Återlämning av verktyget sker i slutet av vårterminen till IT-samordnaren för uppdatering 
och översyn. 

 

• Om verktyget inte används på ett ändamålsenligt sätt eller om eleven inte längre är i behov 
av det skall det återlämnas snarast. 

  



 

BILAGA 2 

Missivbrev till vårdnadshavare 

Hej, 

Vi är två studenter som studerar till specialpedagoger vid Umeå universitet. Just nu är vi i full 
gång med att skriva vårt examensarbete som handlar om hur elever i behov av särskilt stöd i åk 
4-7 använder sig av lärplatta som verktyg för att nå kunskapskraven i skolan. För denna studie 
har vi tänkt intervjua ditt barn och göra klassrumsobservationer. Intervjun som kommer att ske 
någon gång under vecka 37-39 beräknas ta 30 minuter och är helt frivillig, för att intervjun skall 
kunna återges korrekt kommer vi att spela in den. Eleven kan när som helst avbryta sin 
medverkan. 

Materialet från inspelade intervjuer och klassrumsobservationer kommer att hanteras 
konfidentiellt, d.v.s. det kommer inte att spridas vidare. Intervjudeltagarna kommer att vara 
anonyma i uppsatsen. Om ni vill har ni möjlighet att ta del av det färdigställda arbetet vid 
publikation under våren 2018 på www.diva-portal.org. 

Om ni har några synpunkter eller frågor kring detta så hör gärna av er till oss och tack på 
förhand. 

 

2017-09-11 

Varma hälsningar 

Ulrika Nordström     Ditte Lindgren 

ulno0027@student.umu.se   dili0003@student.umu.se 

 

_____________________________________________________ 

Jag har läst igenom ovanstående och godkänner att mitt barn deltar i intervju och eventuell 
observation. 

Elevens namn: 

 

_____________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift: 

 

_____________________________________    

  

http://www.diva-portal.org/
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BILAGA 3 

Intervjufrågor till elever  

Eleverna tar med sin lärplatta till intervjun - så att de kan visa på den. 

 

1. Vad tycker du om att gå i skolan? Vad är bra? Vad är mindre bra?  

2. Vad tycker du om att ha en lärplatta att arbeta med i skolan?  

3. När fick du din lärplatta? Varför fick du en lärplatta? 

4. Har någon visat dig hur du ska använda din lärplatta och dina appar? Vem? 

5. Har skolarbetet blivit lättare för dig sedan du fått en lärplatta? 

6. Använder du läroböcker också? När då? Vilka ämnen? 

7. Känner att du är delaktig i alla lektioner när du arbetar med din lärplatta? Hur? På 
vilka sätt? 

8. När du arbetar med din lärplatta, är du alltid med i klassrummet med de andra då? 
(Fråga vidare utifrån svaret). 

9. Vilka lektioner använder du oftast lärplatta på? 

10. Hur gör du om du behöver hjälp på lektionen med din lärplatta? 

11. Använder du lärplattan på rasterna? Hur/ varför inte? 

12. Vad tycker du är bäst med att använda lärplatta? 

13. Vad är det sämsta med att använda lärplatta? 

14. Vilka appar använder du mest? Varför? Vet läraren det? 

15. Vilka appar är inte så bra? Varför? Vet läraren det? 

16. Är det någon som pratar med dig om hur arbetet med lärplattan 
fungerar(uppföljning)? Vem? Hur ofta? 

  



 

BILAGA 4  

Intervjufrågor specialpedagog 

Bakgrundsfrågor: 

Utbildning? 

Antal år i yrket? 

Hur länge har du arbetat på skolan i din nuvarande yrkesroll? 

 

1.Vilken utbildning har du fått för att hantera lärplattor? Anser du att den är tillräcklig? 

2. Använder du dig själv av lärplatta i din yrkesutövning? I vilka syften?  

3. Vilka appar använder du som specialpedagog och i vilka syften? 

4. Vilka är de vanligaste anledningarna till att elever i behov av särskilt stöd får 
individuella lärplattor? 

5. Vad har lärplattan betytt för elever i behov av särskilt stöd? På vilka sätt? Kan du se 
ökade kunskapsresultat? 

6. Anser du att lärplatta som lärverktyg hjälper elever i behov av särskilt stöd att uppnå 
kunskapskraven? På vilka sätt? 

7. Hur stimulerar du dessa elever att använda lärplattan för att utveckla sitt lärande? 

8. Anser du att lärplatta leder till en mer inkluderande skolmiljö för dessa elever? I så 
fall beskriv hur. 

9. Vilka hinder kan du se i dessa elevers användning av lärplatta under skoltid?  

10. Hur följs dessa elevers användande av lärplattan upp? Hur ofta? Av vem? 

  



 

BILAGA 5 
Intervjufrågor till lärare 

 

Bakgrundsfrågor: 

Utbildning?  

Antal år i yrket? 

Hur länge har du arbetat på skolan i din nuvarande yrkesroll? 

I vilken/ vilka årskurser arbetar du? 

1. Använder du dig själv av lärplatta i din yrkesutövning? I vilka syften?  

2. Vilken utbildning har du fått för att hantera lärplattor? Anser du att den är tillräcklig? 

3. Hur ser du på användandet av lärplatta i undervisningen för elever i behov av särskilt 
stöd? Bra/dåligt-varför… 

4. Vad har lärplattan betytt för elever i behov av särskilt stöd? På vilka sätt? Kan du se 
ökade kunskapsresultat? 

5. Vet du i vilket syfte eleverna i behov av särskilt stöd fått lärplatta? 

6. Anser du att lärplatta som lärverktyg hjälper elever i behov av särskilt stöd att uppnå 
kunskapskraven? På vilka sätt?  

7. Hur stimulerar du dessa elever att använda lärplattan för att utveckla sitt lärande? 

8. Anser du att lärplatta leder till en mer inkluderande miljö för elever i behov av 
särskilt stöd? Hur? 

9. Ser du något hinder för elever i behov av särskilt stöd i användandet av lärplatta? 

10. Vilka appar använder du till dessa elever och varför? 

11. Vem bestämmer vilka appar som skall användas till eleven? 

12. Vem är det som är ansvarig för att de läggs in på lärplattan? 

13. Hur följs elevernas användande av lärplattan upp? Hur ofta? Och av vem? 

  



 

BILAGA 6 

Klassrumsobservationer 

Vid observationerna kommer vi att titta på följande och gradera utifrån följande skala: 

4= i mycket hög grad 

3= i ganska hög grad 

2= i låg grad 

1= inte alls 

 

A. Verkar det som om eleven vet hur lärplattan ska användas? 

B. Använder eleven sin lärplatta utifrån syftet för att nå kunskapsmålen? 

C. Påminner läraren eleven om att ta fram lärplatta? 

D. Guidar läraren eleven på lärplattan? 

E. Anteckningar skrivs nedan om hur eleven använder sin lärplatta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår förförståelse: 
a. De vet hur den kan användas. 
b. Läs- och skrivträning. Färdighetsträning 
c. Inte alltid. 
d.  Sällan. 
e. Surfar, skriver, fotograferar 
f. Annat__________ 
  



 

BILAGA 7 

Presentation av några vanligt förekommande skolappar som finns 

presenterade på websidan skolappar.nu 
 

Svenska: 
 

 

ASL-Att skriva sig till läsning.  Åk F-3 

En genomtänkt app där du kan lägga till eget material och skapa egna övningar på teman du 

själv planerar. Appen har ljudande tangentbord och en talsyntes för uppläsningsfunktion.  

Undervisningens syfte:Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och 

skriva. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska. 

Förmågor som eleverna ska utveckla:Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. 
 

 

 

Skolstil - Ett stöd vid läs-och skrivinlärning. Åk F-6 

Skolstil är en enkel ordbehandlare med en talsyntes som läser upp det som eleven skriver. 

Den direkta feedbacken på elevernas skrivande gör att läs- och skrivutvecklingen stimuleras 

och utvecklas. Appen har ett enkelt gränssnitt utan så många specialfunktioner, något som 

gör den väldigt lätt att lära sig och använda. 
 

Undervisningens syfte: att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt 

och tillsammans med andra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 

sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt 

om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.  
 

Förmågor som eleverna ska utveckla: Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. 

 

 

Legimus-lyssna på böcker när du vill, var du vill. 

Legimus är en talboksspelare där personer med läshinder kan lyssna på talböcker. 

Appen kopplas mot MTM:s katalog med drygt 100.000 st inlästa böcker i DAISY-

format. Det är främst skönlitterära böcker på svenska, men några läromedel finns och 

ett litet utbud av engelska böcker. För att få använda Legimus måste man ha någon 

form av läsnedsättning. Det behöver dock inte vara en diagnostiserad dyslexi eller 

synskada.  

Undervisningens syfte: att stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Att läsa 

och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.  

http://www.legimus.se/


 

Förmågor som eleverna ska utveckla: Att läsa och analysera skönlitteratur och andra 

texter för olika syften. 
 

 

 

Book Creator – Gör kreativa böcker på ett enkelt sätt 

Skapa enkla, kreativa böcker där du kombinerar bild, film, text och ljud. Spela t.ex. in din 

egen röst eller lägg på musik till en sida i boken. Det är bara fantasin som sätter gränser för 

vad en bok kan vara idag.  

Undervisningens syfte: Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom 

rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter och 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Undervisningen skall stimulera 

elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska respektive på modersmålet. Genom 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet till en allsidig kommunikativ förmåga. Denna 

förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk.  

Förmågor som eleverna ska utveckla: Formulera och kommunicera i tal och skrift. 

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Kommunicera med bilder för 

att uttrycka budskap. 

 

Matematik:  
 

 

Tiokompisar – Vilka talpar bildar summan 10? Åk F-3 

Tiokompisar består av tre stycken småspel. På startsidan kan man välja vilket spel man vill 

spela. Det finns ett spel där man tränar själv och två där man spelar flera spelare.  

Undervisningens syfte: Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 

förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.  

Förmågor som eleverna ska utveckla: Välja och använda lämpliga matematiska metoder 

för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. 

 

 

King of math junior - Åk F-9 

King of Math Junior är ingen ren färdighetsträningsapp utan en app som utmanar elevens 

matematiska tänk inom varje specifikt ämnesområde som de arbetar i.  

http://www.skolappar.nu/book-creator/


 

Undervisningens syfte: att bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera 

och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och 

resultat. Att bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra 

matematiska resonemang.  

Förmågor som eleverna ska utveckla: Formulera och lösa problem med hjälp av matematik 

samt värdera valda strategier och metoder. Välja och använda lämpliga matematiska metoder 

för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.  Föra och följa matematiska resonemang och 

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

 
Twelve a Dozen – Klurigt och utmanande äventyrsspel 

Är du redo för ett äventyrsspel med räkneuppgifter integrerade? Du springer omkring i en 

stad där marken skakar. Din uppgift är att sätta samman de tal som behövs. Du skapar med 

hjälp av kringsvävande siffror och omvandlingsmaskiner. 

Undervisningens syfte:  Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar intresse 

för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. 

Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet 

med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.  

Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket. 
 

Förmågor som eleverna ska utveckla: Välja och använda lämpliga matematiska metoder 

för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Föra och följa matematiska resonemang. 

Förstå och tolka innehållet i olika slags texter. 
 

Engelska: 
 

 

Pili Pop - engelska undervisning för barn. Åk F-6. 

Våga tala med din iPad på engelska! Plugga glosor är oftast inte särskilt roligt. Att få in det i 

ett sammanhang kan hjälpa till. I den här appen får du lösa uppdrag och samtidigt träna på 

massor av olika ord på engelska. Här finns både hörövningar och talövningar.  

Undervisningens syfte: Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska 

används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda 

syften. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig 

kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att 

kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift.  

Förmågor som eleverna ska utveckla: Förstå och tolka innehållet i talad engelska. 

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. 

http://www.skolappar.nu/twelve-a-dozen/


 

Övrigt:  

 
Inläsningstjänst- Inlästa läromedel. Åk F- gymnasiet åk 3.  

Hos inläsningstjänst hittar du inlästa läromedel, studiestöd på modersmål och lättläst 

skönlitteratur. Inlästa läromedel passar alla oavsett ämne och ökar chansen till högre 

måluppfyllelse. Dessutom främjar tjänsten inkludering och ett språkutvecklande arbetssätt. 
 

Undervisningens syfte: Då alla elever erbjuds extra verktyg i undervisningen minskar 

stigmatiseringen och utanförskapet för elever med läs- och skrivsvårigheter. Även elever som 

lär sig bättre genom att lyssna får bättre förutsättningar att lyckas. Studiestöd på modersmål 

finns, vilket är pedagogiska bearbetningar av läromedel – med översättningar och 

förklaringar i ljudform på elevens modersmål av bokens innehåll. 
 

Övrigt: Skolor och kommuner kan abonnera på Inläsningstjänst och då får alla elever och 

pedagoger tillgång till allt material. Om du mot förmodan inte hittar den titel du söker läser 

Inläsningstjänst in ditt läromedel, förutsatt att det är utgivet av ett förlag Inläsningstjänst har 

avtal med, inte är äldre än 5 år och inte är moderna språk. 
 

 

SayHi- “en tolk”. Åk Fsk-vuxen 

SayHi kan fungera som en slags tolk. Du talar in en fras och appen översätter frasen till 

valfritt språk och läser även upp den på det valda språket. 

Undervisningens syfte: Att eleverna kan förstå andra språk. Användbar app för elever som 

läser svenska som andra språk, samt elever som läser moderna språk.  

Förmågor som eleverna ska utveckla: Förstå och tolka innehållet i andra språk. Formulera 

sig och kommunicera i tal och skrift. 

 

 

AudioNote. Åk 6-vuxen. 

I AudioNote kan du spela in en föreläsning och samtidigt skriva anteckningar eller stödord. 

Varje gång du skriver något taggas de skrivna orden i inspelningen, vilket gör att du lätt kan 

navigera i inspelningen efteråt. Du kan även fota medan du spelar in och även fotot taggas i 

inspelningen. 

 

 


