
Student  

Ht 2012 

Examensarbete, 30 hp 
Speciallärarprogrammet, 90 hp 

 

Multimedia i fickan 

Vägen till inkludering? 

Linda Ekedahl 
 

 

 





 

Abstract 

 
One of the essential needs of human beings is to be involved in a social context. The intention of this 

study was to see if the opportunity to have an iPod Touch, could make it possible for students with 

literacy difficulties to participate in the regular classes and if the implementation of iPod Touch in the 

school setting would result in informal learning outside the school. In this case study two pupils with 

literacy difficulties have been using an iPod Touch in their daily school activity. The pupils as well as 

their teachers have been interviewed about their experiences of implementing iPod Touch as a tool in the 

regular classroom teatching. The results indicate that iPod Touch can help students to be in inclusive 

education and that they use the iPod Touch outside school. Further the study also shows that the success 

of the implementation of iPod Touch depends on many factors, such as  the teachers, the pupil’s literacy 

problems and access to a wireless Internet. 
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1 Inledning 

Att få tillhöra och vara del av ett större sammanhang är en av människans största 

drivkrafter. Människan vill ha kontakt och känna sig sedd. Framförallt ungdomstiden 

karaktäriseras av att gemenskap med de jämnåriga kamraterna kommer i första hand. 

När man ska forma sitt jag och sina värderingar är jämförelsen med andra väldigt viktig 

och att vara annorlunda blir extra sårbart. Många barn i dagens skola i Sverige känner 

sig just så, sårbara och annorlunda. De känner att de inte räcker till och inte kan prestera 

på samma nivå som de övriga kamraterna. De har svårt att nå målen som finns för 

grundskolan. Orsakerna kan vara många, men när problemen beror på läs - och 

skrivproblematik påverkas ofta skolans alla teoretiska ämnen. Undervisningen är ofta 

upplagd utifrån läsande och skrivande är grundläggande förmågor för att ta till sig och 

bearbeta kunskap.  

Med elevers behov av att tillhöra och vara som andra, samt läs och skrivproblematik 

som utgångspunkt ville jag undersöka om inte dagens moderna teknik kunde användas 

för att kompensera läs- och skrivproblematik. Vilket i sin tur kunde möjliggöra för 

elever med läs - och skrivproblematik att vara kvar i reguljär undervisning i stället för 

någon form av mindre undervisningsgrupp för att kompensera sina svårigheter. I 

skollagen står:  

Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund 

för ett aktivt deltagande i samhällslivet (10.kap 2§)[…]Det särskilda stödet ska ges inom 

den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning 

(3.kap. 7§) (2010:800) 

På flera håll i världen pågår olika projekt där man använder olika mobila 

multimediaenheter så som iPod Touch, iPad, laptops och liknande produkter i 

undervisning för hela klasser. I Sverige har Idor Svensson (2012) ett större långtgående 

projekt där iPhone används som alternativt verktyg vid läs – och skrivproblematik. 

Skulle tillgången till en mobil multimedia enhet som ett personligt, alternativt verktyg 

möjliggöra aktivt deltagande i ordinarie undervisning i en stor klass? Skulle tillgången 

även medföra att eleverna tränade skolämnen utanför klassrummets väggar? 

2. Bakgrund  

I detta kapitel ges en tydligare bild av hur man i olika styrdokument och 

överenskommelser ser på elever i behov av särskilt stöd och hur det särskilda stödet kan 

organiseras i praktiken. Vidare belyses synen på specialpedagogik ur olika perspektiv 

och vidare vad integrering innebär för den enskilda eleven. Därefter följer en 

genomgång av tidigare forskning om mobila multimedia enheter i undervisning. 

Kapitlet avslutas med tidigare forskning om informell inlärning. Under olika avsnitt 

beskrivs även kort via Föhrer och Magnussons intervjustudie (2010) dyslexi kopplat till 

integrering och kompensation av läs- och skrivproblematik. 
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2.1. Inkludering i teorin och praktik 

Ordet inkludering som på engelska benämns ”inclusion” växte fram i USA som en 

motvikt till ”mainstreaming” som stod för att eleven skulle anpassas till skolsystemet. 

Inclusion betydde tvärt om, skolan skulle utformas så den var till för alla, den skulle 

anpassas för att möta elevers olika behov (Nilholm 2006, Wah 2010). Detta begrepp 

fick stort genomslagskraft världen över och inte minst via Salamancadeklarationen 

(UNESCO 1994). Vid Salamankadeklarationens översättning till svenska användes 

begreppet integration men det har alltmer kommit att betraktas som en felöversättning. 

Alla forskare är inte överens om vad begreppen inkludering/ integrering står för men 

den vanligaste åsikten är att integrering betyder att anpassa delen till helheten d.v.s. 

anpassa eleven till det rådande systemet. Inkludering innebär då att systemet, d.v.s. 

skolan anpassas så att den passar alla elever (Nilholm 2006). 

Nilholm (2003) har även dragit likhetstecken mellan framväxten av det kritiska 

perspektivet inom specialpedagogisk forskning och begreppet inkludering. Det kritiska 

perspektivet innebär i korthet att barns olikheter är en grundläggande utgångspunkt som 

man måste ta hänsyn till vid det pedagogiska arbetet. Sett från ett kritiskt perspektiv 

anser man att barns olikheter berikar skolan och att diagnostisera är att stigmatisera 

barnen. Det perspektiv som tidigare och till stor del är dominerande är det 

kompensatoriska perspektivet. Med ett kompensatoriskt synsätt är det viktigt att 

diagnosticera och ringa in problemet hos individen för att på bästa sätt kunna möta och 

kompensera barnets brister. Specialpedagogiska insatser ska med ett kompensatoriskt 

perspektiv ske direkt till eleven och vara speciella snarare än inkluderade (Nilholm 

2006).  

Vad inkludering betyder i praktiken kan skilja sig åt inom och framförallt mellan olika 

länder. I Sverige går de flesta elever i den vanliga skolan men det är inte den fysiska 

placeringen som är väsentligast för elevens känsla av inkludering utan känslan av att 

ingå i det sociala sammanhanget (Nilholm och Alm 2010). De elever som främst berörs 

av inkludering är elever i behov av särskilt stöd. Enligt Salamancadeklarationen är det 

följande elever: 

I anslutning till föreliggande handlingsram avses med uttrycket ”specialundervisning” 

eller ”undervisning av elever med behov av särskilt stöd” undervisning av alla de barn 

och ungdomar vilkas behov härrör ur funktionshinder eller inlärningssvårigheter. Många 

barn upplever inlärningssvårigheter och har alltså någon gång under sin skoltid särskilda 

pedagogiska behov. (Salamancadeklarationen och Salamanca +10 svenska uneSCOrådets 

skriftserie 2/2006 sid 16) 

 

Enligt Salamancadeklarationen kan alltså behovet av särskilt stöd komma och gå eller 

vara bestående. Som tidigare nämnts är den fysiska placeringen inte det viktigaste för en 

inkluderande skola. Det uppstår ofta flera dilemman när barn i behov av särskilt stöd 

inkluderas i ordinarie skolor. Nilholm och Alm (2010) menar att ett av de centrala 

värdena är att positivt värdera barns skillnader och det är oftast det svåraste värdet att 

uppnå. Nilholm och Alm (2010) och många andra forskare menar att det behövs mer 
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forskning inom området och att det är svårt att hitta klassrum som fyller kriterierna för 

att vara inkluderande att bedriva forskning i. Oftast innebär inkluderingen att 

specialläraren flyttas in i klassrummet eller att barn med inlärningsproblem flyttas in, 

utan någon förändring i undervisning eller förhållningssätt. Nilholm och Alm (2010) 

beskriver att olika studier har visat att verksamma processer för att nå inkluderande 

klassrum är att strukturera undervisningen i grupper där eleverna får samverka samt att 

tydligt arbeta för klassgemenskap. Då blir det lättare för eleverna att vara positiva till 

olikheter. Inkludering verkar när det drivs till sin spets till sist alltid handla om att 

tillhöra, känna gemenskap och vara socialt accepterad av de andra i klassen. Nilholm 

och Alm (2010) framhåller att inkludering handlar mycket om den inkluderades känsla. 

Detta gör det svårt att ringa in eller skapa kriterier för vad inkludering egentligen är. Om 

det gick att skapa kriterier för inkludering skulle de kunna användas som en checklista 

för att se om ett klassrum med dess verksamhet är inkluderande eller inte. Deras slutsats 

blir att ett klassrum kan vara mer eller mindre inkluderande. I deras undersökning på 

området som innefattade bland annat intervjuer med lärare och en enkät bland elever 

kom de fram till vissa strategier som lärarna hade. Dessa ansågs som medverkande till 

att klassrummet upplevdes som mer inkluderande:  

1. Individualiserade instruktioner utifrån barnens behov.  

2. Tydliga ramar för hur man är mot varandra i klassen och att olikheter är positivt. 

3. Tydlig planering över dagen. 

4. Snabba åtgärder vid konflikter som uppstod.  

5. Goda föräldrarelationer, täta kontakter och inte bara vid problem. 

6. Gruppaktiviteter som stärkte gemenskapen.  

7. Diskussioner i alla ämnen om hur man kunde lösa problem och tänka kring olika 

ämnen. 

8. Alltid hög respekt mot barnen och inte låta dem ”tappa ansiktet” inför varandra.  

 

Dessa kriterier visar på ett förhållningssätt som stämmer överens med ett kritiskt 

perspektiv (Nilholm 2003) på elever i behov av särskilt stöd. I ovan nämnda 

undersökning gjorde Nilholm och Alm (2010) även sociogram och analyserade och 

samtalade med barnen om dikter de skrivit. Denna analys gav en lite annorlunda bild 

om hur inkluderade eleverna var. De elever i undersökningen som hade behov av 

särskilt stöd hamnade lågt på sociogrammet. De uttryckte även i sina dikter viss 

ensamhet och uppgivenhet över sin förmåga till inlärning. Föhrer och Magnusson 

(2010) har intervjuat vuxna personer med läs- och skrivproblematik och flera av dessa 

informanter berättar i intervjuerna om att de hade specialundervisning i ett annat rum än 

klassrummet. Att bli utplockad och gå iväg till ett annat rum förstärkte det utanförskap 

de redan kände på grund av sina läs - och skrivproblem. En av de intervjuade berättar att 

hon först tyckte illa om att gå iväg. Hon kände sig då vilsen och att hon missade vad 

som skedde i klassen när de på specialundervisningen gjorde andra övningar. När hon 

bytte skola var upplägget av specialundervisningen ett annat. När hon gick iväg gjorde 

hon samma övningar men med lite annat material vilket ledde till att hon upplevde det 
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hela som mer sammanhängande och positivt. Då var hon fortfarande delaktig i det som 

klassen gjorde i klassrummet. Nilholm och Alm (2010) gör slutsatsen att detta med 

inkludering inte är lätt att uppnå och de poängterar att det behövs mer forskning utifrån 

barnens upplevelser, då det är utifrån deras synvinkel och välmående inkludering ska 

uppnås.  

2.3 Alternativa verktyg, ett sätt att möjliggöra inkludering 

För att ha en möjlighet att vara inkluderad och nå måluppfyllelse behöver elever med 

läs- och skrivproblematik alternativa verktyg som kompenserar deras svårigheter. Detta 

kan göras på flera olika sätt och ett sådant är att få texten uppläst. När det gäller 

möjligheten att läsa med öronen uttrycker en informant i Föhrer och Magnusson 

(2010:207) studie: ”Att få tillgång till talbok kan vara en enorm lättnad 'Det känns 

kanonbra… att inte komma hem och kräkas nästan och gråta, jag klarar inte det här'”. 

Talböcker ger en möjlighet att klara av att studera på egen hand, att inte bli beroenda av 

någon som hjälper till med läsningen. Samtidigt påpekar Föhrer och Magnusson (2010) 

att det inte alltid är hela lösningen. Läs- och skrivproblematik kan yttra sig på många 

olika sätt och det kan samtidigt finnas ett behov av hjälp med förståelsen. Om man har 

läs- och skrivproblematik blir främmandespråksinlärningen som en naturlig följd svårt. 

Då är det en annan grammatik och bokstäverna representerar andra ljud när man ska 

läsa. Många av de som intervjuades av Föhrer och Magnusson (2010) beskriver att 

försöken att lära sig glosor och grammatik i engelska var ett enda långt tragglande utan 

bra resultat. Fruktsamma metoder var möjligheten att lära sig muntligt. Om elever ska 

ges den möjligheten kan alternativa verktyg med inspelningsfunktion vara länken 

mellan klassrummets muntliga övningar och de egna studierna med läxor och inför 

prov. Möjligheten att koppla ihop skola och fritid samt att göra skolarbete mer lustfyllt 

via alternativa verktyg är en del i ett lyckat implementeringsarbete av alternativa 

verktyg. Denna möjlighet ses som en del i den kommande digitaliseringen av skolan 

(Shapley m.fl. 2010) och det berör då alla elever.  

Att som elev med läs- och skrivproblematik gå i ordinarie klassundervisning och även 

uppleva sig som inkluderad i gruppen innefattar bland annat att äga sin egen inlärning 

och ha alternativa verktyg som man själv kan styra över. Föhrer och Magnusson (2010) 

beskriver att personerna i deras studie hade fått ägna oerhört mycket tid till skolarbete 

och ofta valt bort kompisar och olika fritidsaktiviteter innan de haft tillgång till verktyg 

som kompenserade deras läs- och skrivproblematik. Den tillgången hade för många inte 

bara en underlättande effekt på skolarbetet utan hade även stärkt deras själförtroende då 

de kunde klara sig själva. De fick hjälp men styrde själva hjälpen. En person beskrev det 

som att texterna han skrev fortfarande var hans, när han själv kunde redigera sin text 

med ett rättstavningsprogram. Det finns många olika alternativa verktyg för att 

kompensera läs-och skrivproblematik och i kommande stycken görs en jämförelse 

mellan en del av dessa och iPod touch/iPad. 
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2.4. Mobila multimediaenheter 

Datorer som ett alternativt verktyg i skolan för elever med läs - och skrivproblematik 

har använts under många år i Sverige. Det har dock ofta varit tekniska missöden. Det 

har tagit tid att koppla upp, uppkopplingarna har inte fungerat och datorerna var och är 

skrymmande även om det idag finns laptopar som är betydligt mer mobila än en 

stationär dator. Isa Jahnke och Swapana Kumar som medverkar i en svensk studie vid 

Umeå universitets lärarutbildning samt en pågående dansk studie där 200 lärare och 

2000 elever i åldern 6-16 år utrustats med iPad beskriver följande: 

When we started our research on iPads in schools and universities, people 

asked us, if there is a difference to laptops. Now, after a first pilot study we know that 

iPads differ. They differ in many aspects but the most important difference is that the 

teachers we interviewed said 'the iPad works', 'you open an iPad and it works', 'you don’t 

waste time like with the laptops where the batteries where out of energy or the software 

wasn’t installed'. (Jahnke och Kumar 2012:8) 

 

En viktig faktor för att implementeringen av datorer, smartboards, iPad/iPod Touch och 

liknande tekniska produkter ska lyckas och bli ett verksamt verktyg i undervisningen är 

att lärarna förstår sig på tekniken, kan få handledning, teknisk support och ser hur de 

kan kopplas samman med lärande (Shapley m.fl. 2010).  

För att få böcker upplästa har man i svenska skolor ofta använt Daisyspelare som från 

start var lika stora som dagens mini-pc men de senaste modellerna är i storlek med en 

cd-spelare. Det var och är ofta tidsödande att ladda in texter då texten/boken måste 

beställas, läggas in på en dator och föras över till Daisyspelaren. Dessa sätt att 

kompensera läs - och skrivproblematik är fortfarande det vanligaste i skolorna i Sverige 

(Svensson 2012). Om man jämför detta med den teknik som idag finns på marknaden, 

så som olika smartphones och surfplattor är svenska skolor långt efter i teknisk 

utveckling (Svensson 2012). På flera ställen i världen drivs idag projekt med iPod/iPad 

som ett verktyg för inlärning (Jahnke och Kumar 2012; Crichton m.fl. 2012, Burden 

m.fl. 2012) och i Sverige pågår ett projekt med iPhones som ett alternativt verktyg för 

läs- och skrivproblematik (Svensson 2012).  

Banister (2010) beskriver iPod touch som ett multifunktionellt verktyg som förser 

eleverna med en myriad av ingångar till de många mål som ska uppnås i skolan. Jämfört 

med laptops och datasalar är de billigare och långt mer portabla. Dess hållbarhet och 

storlek gör att de lätt glider ner i fickan och förser eleverna med samma möjligheter till 

pedagogiska verktyg på rasten, på bussen och hemma. iPod touch utvecklades från 

Apples mp3-spelare och är en handdator som kan förmedla och spela in ljud, bild och 

video. Den har högtalarfunktion och kan anslutas till hörlurar. Den är direktkopplad till 

internet och har flera verktyg inbyggda bland annat program för kalender, 

väderrapportering, anteckningar, kalkylator m.m. Vill man utöka användningen av sin 

iPod Touch kan appar till den laddas ner via appstore på internet. De flesta programmen 

har en låg kostnad mellan 7 – 40 kr. Det finns även dyrare appar men många är också 

helt gratis. Att använda multimedia för att visualisera och förtydliga elevers 
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begreppsförståelse är väl dokumenterat som bra verktyg för lärande. Det har i klassrum 

världen över använts diabilder, tidningar, film, cd-skivor, DVD-skivor, bildspel, 

fotografier m.m. En iPod Touch ger lärare och elever en unik möjlighet att få tillgång 

till allt detta på en gång, digitalt, individuellt, i en och samma resurs och med en 

”direkthet” som inte varit möjlig med tidigare mobila multimediaenheter (Banister 

2010).  

2.6. Appar, vad kan de innehålla? 

För elever med läs- och skrivproblematik finns det flera olika appar med talsyntes (att få 

text uppläst) att ladda ner, program med rättstavningshjälp, och man kan direktkoppla 

sin iPod Touch till talboks- och punktskriftsbiblioteket på internet (tpb.se) för att ladda 

ner böcker att lyssna till. Det finns även flera program som kan scanna in bilder och 

texter som fotograferats med iPod Touchkameran vilket än mer ökar ”direktheten” för 

användarna att kunna ”läsa med öronen” då de texter man scannat in läses upp med 

talsyntesen (Svensson 2012). iPod Touch kan även på ett unikt sätt engagera eleverna i 

att skapa egna övningar och sätt att lära. Det finns många olika typer av mallar att ladda 

ner där man kan skapa olika spel och via bilder, videor och bildspel m.m. göra egna 

övningar på just det område man behöver studera. När det gäller att lära in främmande 

språk finns stora utvecklingsmöjligheter. Eftersom iPod Touch både kan spela in och 

förmedla ljud blir det en naturlig del vid inlärning av främmande språk. Att spela in 

och/eller ladda hem program för att lyssna på uttal och fraser och det även utanför 

klassrummets arena, som annars varit det naturliga för att träna främmande språk 

auditivt via t.ex. cd-skivor och/eller filmer. Ett annat exempel på nya och multimediala 

funktioner är vid fysik och teknik då eleverna på sin iPod Touch kan bygga modeller i 

3D på skärmen. Alla dessa funktioner fungerar lika bra på iPhone och iPad. 

Användningen av iPod touch och liknande produkter är ännu ett outforskat område. Det 

behövs lärare som är villiga att pröva och anta utmaningen för ett nytt sätt att undervisa 

och det behövs forskare som vill dokumentera dess effekter för elevernas lärande 

(Bannister 2010).  

2.7. Vilka enheter används i forskning idag? 

Två år efter Bannister (2010) har framförallt iPad ökat i antal på skolorna. Den lilla 

skärmen som finns på iPod Touch gjorde att många inte ville använda dem i 

undervisningssituationen och det var en av drivkrafterna för Apple att utveckla iPad. 

Den har förmåga att tillhandahålla både funktionerna från en laptop och en iPod Touch. 

Detta samt forskning kring smartphones och deras förmåga att öka elevers engagemang 

och motivation för att träna och lära har bidragit till att iPads köpts in av många skolor i 

olika länder. Det finns dock ännu ingen forskning som bevisat dess funktion för 

undervisning och inlärning (Jahnke och Kumar 2012). Svensson (2012) hade ett annat 

urvalskriterium inför sin studie med iPhone som alternativt verktyg vid läs- och 

skrivproblematik. Han såg litenheten hos iPhone som en fördel. De är smidiga för 
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eleverna att ta med i fickan och de sticker inte ut. De vidhåller det som många 

ungdomar eftersträvar, att vara som alla andra. En mobiltelefon har i stort sett varenda 

ungdom i Sverige idag menar Svensson (2012).  

Burden m.fl. (2012) såg i sin studie i Skottland att eleverna görs mer aktiva i 

klassrummet via användningen av iPad och liknande produkter. Det ger en förskjutning 

av lärandeprocessen från att ta in kunskap förmedlad av någon annan till att eleverna 

blir aktiv i att skapa kunskap och reflektera över den. Jahnke och Kumar (2012) drog 

samma slutsats i sin studie. De menar även att för detta krävs välfungerande appar som 

designats för att göra eleverna aktiva i att skapa ny kunskap. Jahnke och Kumar (2012) 

framhåller även att mobila multimedia enheter innebär en stor förändring av hur elever 

och andra får tillgång till information. Det blir en större direkthet och studenterna kan 

även om de inte är fysiskt närvarande få kontakt med varandra via de många sociala 

medier som finns på internet. En tydlig slutsats var också att med iPad i undervisningen 

blir det tydligt fokus på aktivitetsbaserat lärande för eleverna. Jahnke och Kumar (2012) 

beskriver att iPad är en fantastisk möjlighet till lärande men även en didaktisk utmaning 

att använda. Det är just den didaktiska utmaningen som behöver antas av lärarna för att 

iPad ska vara ett verksamt verktyg och komma eleverna tillgodo. Melhuish och Falloon 

(2010) framhåller också vikten av att hålla fokus på läroplanen och vad som ska 

undervisas om och inte utforma undervisningen utifrån den mobila multimediaenheten. 

Jahnke och Kumar (2012) har gjort en tidig studie som ingår i ovan nämnda och 

pågående danska projekt där alla elever och lärare på flera skolor utrustats med iPad. 

Där visar det sig att i många fall så kan eleverna vara lärarna till hjälp med de tekniska 

frågorna med t.ex Facebook eller med någon funktion på iPad. Men själva pedagogiken 

och didaktiken kring utformning av uppgifter och målet med dessa måste ägas av 

lärarna för att det ska bli bra undervisning och inlärning i klassrummet. Liknande 

resultat framkom i en Kanadensisk studie med iPad/iPod touch. Crichton m.fl. (2012) 

undersökte en skola som utmärkt sig för att vara nytänkande inom att utveckla digital 

teknik för lärande. Denna skola var bland annat tidig med att tillhandhålla laptops till 

alla undervisande lärare. Det man såg i studien var att de unga lärarna (uppväxta med 

mobiler och internet) inte var så kreativa som de äldre lärarna i att använda tekniken i 

undervisningen och det var de äldre lärarna som bäst kopplade användningen av iPod 

Touch och iPad till läroplanen. Crichton m.fl. (2012) beskriver att deras förväntningar 

på iPad/iPod touch var stora och att de på många sätt har införlivats. Det är ett mycket 

användarvänligt, multifunktionellt, prisvärt och tillgängligt verktyg. Dock måste några 

kriterier uppfyllas för att det ska fungera bra som ett lärandeverktyg i skolmiljö: 

1. De behövs en mobillärande infrastruktur på skolan med bland annat trådlöst 

nätverk, former för skolanpassning av fildelning och appar, samt förtroendeavtal 

så att eleverna kan ta med enheterna hem. 
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2. Lärarna måste få lära sig! De ska ha tillgång till egna enheter och i god tid innan 

de ska införas med eleverna. Lärarna behöver support och lärandetid för att det 

ska bli ett pedagogiskt verktyg för dem.  

3. Appar och internetanvändning som är förenligt med och kopplat till läroplanen.  

4. Eleverna får ta med sig enheterna hem och göra dem personliga det medverkade 

till en ökad användning av de appar som var kopplade till skolarbete. 

 

Shapley m.fl. (2010) framhåller i sin studie om utvecklingen av laptop till varje lärare 

och elev samstämmiga resultat med Crichton m.fl. (2012) och Burden m.fl. (2012) när 

det gäller behovet av ett fungerande trådlöst nätverk. De olika studierna framhåller även 

vikten av att lärarna fick lära sig använda den mobila multimediaenheten innan den 

fanns tillgängligt för eleverna. Lärarna lär av varandra och just att alla hade tillgång till 

egna enheter var en framgångsfaktor. Den mobila multimediaenheten blev då ett 

verksamt lärandeverktyg som utvecklade undervisningen och elevernas inlärning. 

Crichton m.fl. (2012) menar att trots att många förutspått att den digitala tekniken 

kommer förnya och förändra skolan är det ännu en bit kvar. När den digitala tekniken 

sätts på prov i skolans miljö blir användningen en annan än vad som var tänkt vid 

skapande av enheten. Detta gäller i hög grad för iPod Touch och iPad, där i:et står för 

individuella användare. Det behövs ännu fler möjligheter för delningar, nedladdningar 

m.m. för att iPod Touch och iPad ska kunna fungera väl i stora sammanhang med 

många elever i digitaliserade klassrum  

Jahnke och Kumars (2012) studie av projektet i Danmark kommer fortsätta och de har 

som mål att kunna utforma en iPad didaktik som skulle kunna läras ut vid 

lärarutbildningar och vid workshop för lärare för att implementera arbete med mobila 

enheter av denna typ i framtidens klassrum. 

2.8. Informellt lärande 

Mobila multimediaenheter kan via olika nedladdade appar vara ett alternativt verktyg 

som kan kompensera de svårigheter som kan uppstå vid läs- och skrivproblematik. De 

kan också erbjuda kunskap inom de mest varierande ämnen. Via att ladda ner 

skolämnesappar kan man lära mycket om de olika färdigheter som behövs i olika ämnen 

t.ex. ordförråd och verbböjningar i engelska eller annat främmande språk, 

huvudräkning, multiplikationstabeller, geometriska former, ordmobilisering, alfabetet, 

man kan träna fåglar och växter eller namngeografi. Dessa appar har ofta inbjudande 

grafik och är utformade som spel med möjligheter att vara på en high scoore lista eller 

olika former av belöningssystem som en motivation för att träna mer och göra om och 

om igen. Shapley m.fl. (2010) såg en stark koppling till elevernas ökade kunskaper i 

läsning och matematik efter att de erbjudits möjligheten att spela lärandespel och göra 

läxor hemma på sina laptops. Burden m.fl. (2012) redovisar i sin studie att föräldrarna 

till elever med en mobil multimedia enhet som de fick ta hem, såg en ökning av 

elevernas intresse för läxor. Eleverna berättade även mer för föräldrarna vad de gjort i 
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skolan och gjorde skolrelaterade spel och aktiviteter på sin fritid utan uppmaning från 

föräldrarna. Shapley m.fl. (2010) framhåller dock tydligt att det är viktigt att eleverna 

får undervisning i skolan om hur de kan använda sin laptop för att det ska bli en 

fruktsam inlärning utanför skolan. Att lära sig på detta sätt, via sin egen drivkraft och 

utanför en formell lärande miljö kallas informellt lärande. Jahnke och Kumar (2012) 

beskriver det informella lärandet och de menar att det har flera fördelar. Den som ska 

lära sig är själv motorn för det hela och bestämmer ämne, hur det ska ske, när det ska 

ske, på vilket sätt och med vem. De menar även att det informella lärandet kan leda till 

en djupare förståelse och att det då finns ett tydligt mål med lärandet. Det informella 

lärandet har ett klart syfte utöver den traditionella reproduktionen av existerande 

kunskap. Ett exempel på informell inlärning de beskriver är att någon på sin 

mobiltelefon ”googlar” efter svaret på en fråga som uppstått. Idag finns även många 

sociala medier där personer utbyter fakta, tankar och idéer om olika ämnen och även 

dessa är en arena för informell inlärning. Grundläggande i det informella lärandet är att 

det är kopplat till inspirerande och stödjande miljöer medan motsatsen det formella 

lärande alltid har en extern aktör, till exempel skolan. Vid det informella lärandet har 

det även skett ett skifte från undervisning till lärande, där man med lärande menar att 

personen som lär sig är aktiv vilket ger en djupare och mer bestående kunskap.  
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3. Syfte 

Syftet är att undersöka hur användning av iPod Touch som alternativt verktyg i reguljär 

undervisning i ordinarie klassammansättning kan öka möjligheterna för elever med läs- 

och skrivproblematik att aktivt delta i den ordinarie undervisningen, samt undersöka om 

och i så fall på vilket sätt tillgången till iPod Touch även leder till informell inlärning 

utanför klassrummet.  
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4. Metod 

I denna del beskrivs hur studien genomförts via rubrikerna deltagare, material, design 

och procedur samt underrubriker inom dessa områden. Studiens tillförlitlighet och 

etiska övervägande finns med i löpande text. 

4.1. Deltagare 

I studien medverkade två elever och sex undervisande lärare på en 4-9 skola i mellersta 

Sverige. Den ena av studiens två elever hade endast två lärare som undervisade i de 

aktuella ämnena som berördes av att läsa och skriva. Den ena föll bort på grund av en 

längre tids sjukskrivning i samband med intervjuförfarandet. Den andra av de två är jag 

som genomfört undersökningen vilket påverkar resultaten runt elev 1. Det lilla antalet 

informanter ger denna studie mycket låg generaliserbarhet men som redan påpekats är 

det inte intentionen med studien. Däremot kan studiens resultat anses ha en hög grad av 

relaterbarhet (Stukát 2005). Om enskilda elever på en skola skulle få tillgång till iPod 

Touch som alternativt verktyg skulle liknande resultat kunna uppnås.  

Målsmän till de båda elever i studien har fått muntlig information om projektets upplägg 

och har lämnat skriftligt samtycke till att delta i projektet (bilaga 1). Lärarna som 

deltagit i intervjuer har fått muntlig information och har gett sitt samtycke till att delta i 

undersökningen. Alla deltagare visste att uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt och 

att deltagandet var frivilligt. De kunde när de ville avsluta sin medverkan i studien. 

Urvalet av elever skedde enligt följande:  

4.1.1. Elev 1 

Elev 1 har grav dyslexi och diagnosen är utfärdad av en logoped. Det hade inte fungerat 

tillfredställande med egen laptop som var det alternativa verktyg som erbjudits att 

använda i klassrummet. Det fanns även en smartboard som kunde möjliggöra att 

lärarens anteckningar kunde föras över digitalt. Klassläraren upplevde en frustration 

över teknik som inte fungerade eller tog för lång tid att lära sig i förhållande till alla 

andra arbetsuppgifter som finns i en klass med många elever i behov av särskilt stöd. 

Eleven var inte självgående i att hantera de alternativa verktyg som fanns tillhands. Vid 

skrivande användes talsyntes för att eleven skulle kunna höra de ord som formulerades, 

men problemen med att skriva var så stora att det ändå blev mycket arbetsamt att 

producera text. I urvalet lades även vikt vid att eleven går i år 6. Om iPod Touch skulle 

visa sig vara ett verksamt multifunktionellt alternativt verktyg för eleven var 

förutsättningarna för elevens högstadietid goda. Eleven skulle då i hög utsträckning 

självständigt kunna kompensera sin dyslexiproblematik. Ännu ett urvalskriterium var att 

eleven ingick i den del av skolan där min speciallärartjänst var förlagd och där skulle en 

liten undervisningsgrupp med fyra elever startas och elev 1 skulle ingå i denna på grund 

av sin dyslexi. Detta möjliggjorde stora möjligheter till handledning och ostrukturerade 

observationer (Stukát 2005). 
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4.1.2. Elev 2 

Den andra eleven valdes utifrån att det var första terminen på högstadiet och att 

förutsättningarna till handledning och själva läs-och skrivproblematiken var annorlunda 

mot elev 1. Att elev 2 nu började på höstadiet innebar en ny utmaning med många olika 

lärare och ett högre ansvar för sina studier. Då skolan har flera hundra elever valdes en 

elev som var bekant sen tidigare. Det medförde att det fanns förkunskaper kring 

problematiken. Denna elev hade ingen diagnos utan mer generella problem med 

inlärningen. Eleven hade svårt att läsa och själv producera åldersadekvata texter inom 

olika genrer och behövde mycket repetition för att befästa kunskap. Denna elev skulle 

under studien inte få lika stor möjlighet till support och de undervisande lärarna skulle 

inte ha någon egen enhet för att lära sig och designa uppgifter utifrån iPod Touch 

möjligheter. Frågan som ställdes utifrån denna elev var om iPod Touch trots detta skulle 

vara ett verksamt alternativt verktyg. 

4.1.3. Lärarna 

Lärarna valdes utifrån att de undervisade de två eleverna i teoretiska ämnen. Elev 1:`s 

huvudlärare blev sjukskriven en längre period under studien och ersattes av olika 

vikarier och har därför tagits bort från datainsamlingen. Därför är det endast 

undertecknad utöver elev 1 själv som kan vara referens för hur det fungerat med iPod 

Touch för elev 1. Detta påverkar studiens reabilitet då det inte går att intervjua sig själv 

samt att det är svårt att se på just de resultaten objektivt då jag själv är delaktig i hur, i 

vilka sammanhang och på vilket sätt iPod Touch används. Positiv påverkan på studien 

blir det genom direktheten. Att introducera appar, lösa problem som uppstod och 

samspela med eleven runt användningsområden kunde ske i mycket stor utsträckning.  

4.2 Material 

4.2.1 iPod Touch 

Valet av iPod Touch som alternativt verktyg till denna studie gjordes utifrån dess 

funktioner, storlek, ungdomsanpassning och deltagande skolas ekonomiska ramar. iPod 

Touch är en multifunktionell enhet som kan leverera och spela in ljud, bild och video 

vilket skapar många möjligheter till kompensation för läs- och skrivproblematik. iPod 

Touch har en storlek som gör den lätt att alltid ta med sig och den följer även 

ungdomskulturen då den inte ”sticker ut” på grund av sin likhet med smartphones som 

många ungdomar i Sverige äger. iPod touch har stora funktionella likheter med iPad och 

iPhone men det fanns i kommunen inget upphandlingsavtal på iPad/iPhone. Den 

medverkande skolans ekonomiska ramar möjliggjorde inköp av två iPod Touch vilket 

avgränsade antalet elever som kunde delta i studien. De två eleverna fick ha sina iPod 

Touch dygnet runt.  
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4.2.2 Tillgång till talböcker 

Stadsbiblioteket kontaktades för nedladdningslicens till talboks- och 

punktskriftsbiblioteket hemsida (tpb.se) så att eleverna kunde ladda ner talböcker och 

även inlästa läromedel direkt på sin iPod Touch via appen Daisy Reader. De fick boka 

tid tillsammans med vårdnadshavare för en introduktion om hur man söker på 

hemsidans bibliotek och för ett samtal om vikten av att inte dela filer.  

4.2.3.Appar  

Urvalet av nedladdade appar gjordes via hemsidorna skolappar.nu, skoldatateket.se och 

pedagogstockholm.se. För att se en full beskrivning av nedladdade appar och dess 

funktioner, se bilaga 2. 

4.2.4 Internetanslutning och nedladdningar 

Eftersom skolan tillhör kommunal verksamhet uppstod ett problem med uppkopplingen 

mot internet. Skolan har trådlöst wi-fi i hela byggnaden men iPod Touch var för 

oskyddade. Om de kopplades online till skolans nätverk skulle det gå att ”hacka” sig in 

och därmed komma åt hela kommunens servrar. Därför måste alla nedladdningar ske 

via en dator som har ett bra virusskydd och iTuneskonto som ligger online. Apple 

tillåter att ett iTuneskonto delas av fem enheter. De båda enheterna som eleverna skulle 

få anslöts till detta och fick samma utbud av appar (bilaga 2). Flera av de appar som var 

effektfulla verktyg t.ex., Dragon dictation (tal omvandlas till text), scanpages (scanna 

in dokument som talsyntesen läser upp) samt dropbox (att kunna spara filer online så du 

kan redigera) fungerade inte utan internet. Att ladda ner böcker från tpb.se till en 

skoldator fungerade väl men problem uppstod i överföringen mellan PC och iPod 

Touch. En lösning hade varit att utrusta enheterna med uppkoppling mot mobilt 

bredband. Av ekonomiska skäl var det dock inte möjligt. Eftersom nedladdning av 

talböckerna fungerade i elevernas hem blev lösningen att de fick använda sina 

hemmanätverk för att ladda ner talböcker. De fick spara dem på enheten för att kunna 

lyssna även när tillgång till internet saknades. 

4.3. Design 

Detta är en kvalitativ studie utan intention att göra några generella slutsatser kring 

användning av iPod touch som ett alternativt verktyg vid läs och skrivproblematik. 

Studien skedde i mycket liten skala med få deltagande elever och intention var att via 

erfarenhet se om det gick att få iPod Touch till ett verksamt alternativt verktyg för två 

elever med olika typer av läs och skrivproblematik som gick i ordinarie 

undervisningsgrupp med reguljär undervisning. Kunde en mobil multimediaenhet som 

iPod Touch kompensera elevernas läs-och skrivproblematik och eventuellt förändra 

förutsättningar för hur inlärning gick till och vad de lärde sig så att eleverna hade 

möjlighet att fortsätta vara inkluderade i en vanlig undervisningsgrupp? Trots att det var 

få deltagande elever var det viktigt att utifrån studiens förutsättningar få fleras 

erfarenhet om hur väl det fungerat och med så många varierande infallsvinklar som 

möjligt (Marton och Booth 2000). Vilket ledde fram till att intervjuer med undervisande 
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lärare användes som datainsamlingsmetod. Lärarnas relation till intervjuaren är kollegial 

vilket påverkar studiens reabilitet. Eventuellt håller lärarna tillbaka negativa synpunkter 

då de vet att deras kollega har förhoppningarna om en lyckad studie. Samtidigt kan den 

kollegiala relationen göra att de tänker till extra och gärna vill att projektet ska lyckas, 

framförallt kring frågor om framtida användning av iPod Touch för eleverna.  

4.4 Procedur 

När både skolans rektor och IT-ansvarige givit klartecken till att genomföra projektet 

togs kontakt med de tilltänkta eleverna och deras föräldrar. De informerades om att det 

var frivilligt att delta, att skolan skulle anonymiseras och att de när de ville kunde 

avbryta sin medverkan samt hur, var och för vem resultaten skulle användas (bilaga1).  

4.4.1. Implementering av iPod Touch 

Berörda lärare informerades att eleverna fått en iPod touch och lärarna till elev 2 i 

engelska, matematik, So-ämnen och No-ämnen fick bekanta sig med de appar som 

kunde vara aktuella i deras ämne. Elev 1 har en lärare i svenska, So-ämnen och No-

ämnen som föll bort på grund av sjukskrivning. Lärare till elev 1 i matematik, engelska 

och språkval är jag som genomför studien.  

Elev 1 kunde vid 12 lektioner i 6 veckor få support och arbetsuppgifter kopplat till sin 

iPod Touch under lektionstid. Dessa lektioner varierade i tid mellan 40-70 minuter. 

Implementeringen med elev 2 bestod av en kort introduktion på ca 15 minuter och 

utöver det genomfördes 5 deltagande som varierade mellan 15-30 min på lektioner i 

ämnena svenska, engelska och no för support och förslag till användningsområden.  

4.4.2 Intervjuer 

Intervjuerna med lärarna och eleverna gjordes i olika rum på skolan men alltid i 

enskildhet och med var person för sig. Intervjuerna spelades in på en iPod Touch som 

ljudfiler för att underlätta analysarbetet. Vid intervjuerna fanns föresatsen att skapa en 

förtrolig situation för att försöka få fram informanternas verkliga åsikter kring hur det 

fungerat med iPod Touch som ett alternativt verktyg. Stukát (2005) framhåller att om 

det finns en relation mellan intervjuare och informanter påverkar detta resultatet. 

Relationerna i denna studie bestod av lärare – elev och arbetskollegor vilket kan ha 

påverkat svaren i intervjuerna vilket påverkar studiens validitet.  

Intervjuerna genomlyssnades vid flera tillfällen och transkriberades, ljudfiler och 

utskrifter jämfördes. Pauser och andra mellanljud skrevs inte med, utan en mer litterär 

stil användes. Lärare och elevers dialektala uttal gjordes om till skriftspråkliga ord. Att 

transkribera är ett svårt och ofta försummat stadie i intervjuforskning, Kvale och 

Brinkmann (2009) påpekar att, ”Det finns ingen sann, objektiv omvandling från muntlig 

till skriftlig form”(sid. 202). De menar dock att man får se till sitt forskningssyfte, vad 

ska jag analysera? Språklig analys eller psykologisk tolkning kräver ordagrann 
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återgivning. Medan en mer litterär stil lättare kan förmedla meningen i 

intervjupersonens berättelse, vilket stämde väl överens med studiens intention. 

4.4.3 analys 

För att möjliggöra så många olika kvalitativa uppfattningar som möjligt (Stukát 2005) 

intervjuades lärare och elever via halvstrukturerade kvalitativa djupintervjuer. Under 

intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 3) med relevanta frågor, men där 

fanns stor öppenhet för att göra om ordningsföljd och följa upp informanternas svar 

genom att fråga vidare. Speciellt uppföljande frågor var betydelsefulla för att få bredden 

av upplevelser (Kvale1997) kring iPod Touch som alternativt verktyg vid läs- och 

skrivproblematik. Såg lärarna någon förändring i hur eller vad eleverna lärde sig? Kvale 

och Brinkmann (2009) menar att ”I princip kan en väl utförd intervju vara en objektiv 

forskningsmetod i den meningen att den inte är biased, snedvriden (sid. 260)”. Denna 

hållning ger denna studie en viss objektivitet eftersom informanterna får en möjlighet 

att uttrycka sig och opponera sig om det är något de inte håller med om i uppföljande 

och utredande frågor. Samtidigt har det en negativ påverkan att intervjuerna genomförs 

av en ovan intervjuare. Detta kan medföra att betydelsefulla följdfrågor inte blir ställda 

och att intervjuaren inte är tillräckligt öppen för att lyssna och kunna följa upp vad som 

sägs. Denna ovana samt att ingen medbedömning av det empiriska materialet skett 

påverkar studiens reabilitet. Även att flera val gjorts via att lägga till eller dra ifrån vid 

arbetet med frågor, intervjuer, transkribering och vad som ska tas med i analysarbetet 

bidrar till en låg reabilitet. Utöver intervjuerna genomfördes även vissa ostrukturerade 

observationer (Stukát 2005) som skedde i samband med att eleverna instruerades under 

lektionstid. Dessa observationer skedde utan protokoll men kan eventuellt påverkat 

analysen av resultaten.  
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5. Resultat och analys  

I detta avsnitt vävs studiens resultat och tidigare forskning samman i en sammanhållen 

resultatredovisning. Resultaten har utifrån syftet delats in i följande rubriker: 5.1 iPod 

Touch och inkludering, 5.2 Faktorer som påverkar inkluderingen negativt och 5.3 iPod 

Touch och informell inlärning. 

5.1. iPod Touch och inkludering 

Att lära sig engelska när man har läs- och skrivproblematik beskrivs av Fhörer och 

Magnusson (2010)som ett enda tragglande utan verksamma resultat men ett sätt som 

fungerat för inlärning har varit om eleverna kunnat lära sig auditivt. Just den 

möjligheten att få lära sig och visa vad man lärt i engelska muntligt samt att kunna 

repetera och träna läxor via ljudfil var välanvänt av elever och lärare. De använde appen 

röstmemo för att spela in glosor och uppgifter. Detta gjordes direkt på lektionerna 

utifrån aktuella uppgifter. Vilket innebar att eleverna kunde delta i den ordinarie 

undervisning och arbeta med samma texter och glosor som sina klasskamrater. 

Bannister (2010) ser stora utvecklingsmöjligheter för elever att lära in främmande språk 

med iPod Touch. På grund av möjligheten att spela in och ladda ner program som 

förmedlar ljud och bild vilket skapar möjligheten att få språket auditivt med visuell 

förstärkning. Detta kan sedan utnyttjas var men än befinner sig, eftersom iPod Touch är 

lätt att ta med och har lång batteritid (Svensson 2012). Att eleven lyssnar via lurar 

bidrar till att man kan träna engelska på många olika platser vilket en av eleverna 

utnyttjat: 

Ja, nån gång har jag gjort det på bussen hem (Elev2) 

Elev 1 hade utöver att träna inspelad engelska även använt olika nedladdade appar (se 

bilaga 2) på engelskalektionerna för att träna och bygga ordförråd. Ett annat 

användningsområde på lektionstid hade för elev 2 varit, Anteckningar för att skriva just, 

anteckningar under en So- lektion. När det gäller att skriva direkt på skärmens 

tangentbord som anteckningsredskap är iPod Touch inte ultimat som alternativt verktyg 

då skärmen och tangentbordet är mycket små. Eleven själv tyckte det fungerade och tog 

upp det som ett användningsområde framöver: 

att skriva ner anteckningar, att man kan spela in och lyssna och så (elev2) 

Eleven var dock positiv till att använda iPod Touch som anteckningsverktyg. En fördel 

med att ha anteckningarna i iPod Touch är att eleven vet var anteckningarna är och de 

går att föra över till en dator för redigering. Detta moment fungerade dock inte i denna 

studie vilket beskrivs mer utförligt nedan under avsnittet Faktorer som påverkar 

användningen av iPod Touch. 

De tidigare berörda resultaten för elevernas inlärning i engelska med hjälp av iPod 

Touch stämmer väl överens med det Jahnke och Kumar (2012) beskriver nämligen att 
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iPad och liknande produkter gör eleverna mer aktiva i klassrummet och i sitt 

kunskapande från att bara ta in till att skapa och reflektera över det de lär sig. Detta 

resultat visade sig även för elev 1 när klassen arbetade med svampar som blev 

annorlunda än tidigare lektioner i No. Istället för att skriva på PC med stavningshjälp så 

användes appen, Doodlecast för att förklara svampens delar och hur den förökar sig. 

Eleven fick göra några omtagningar men var klar ungefär samtidigt som kamraterna och 

den förmedlade kunskapen hade enligt läraren större faktainnehåll och var mer 

resonerande än elevens tidigare skriftliga arbeten. Detta blev för eleven en möjlighet att 

koncentrera sig på att lära sig och förmedla no-kunskap. Inte hur bokstäver är kopplade 

till ljud som ofta blir huvuduppgiften för denna elev när skriftliga arbeten ska göras. 

Detta hade stor betydelse även för motivationen att utföra uppgiften och gav en 

möjlighet att delta i det sociala sammanhanget på liknande villkor. Det framhåller 

Nilholm och Alm (2009) som en viktig del för att eleven ska uppnå känslan av 

inkludering. I Fhörer och Magnussons (2010) intervjuer beskrev en informant vikten av 

att göra samma uppgifter som gruppen även om det skedde på ett lite annorlunda sätt, 

det upplevdes som mer positivt, sammanhängande och hon kände sig delaktig i klassens 

arbete.  

Elev 1 var den som tydligast ansåg att iPod Touch var en väg till att delta i ordinarie 

undervisning. För elev 1 förenklade och möjliggjorde den att utföra läs – och 

skrivuppgifterna i skolan. Det eleven berättar om i nedstående citat är 

engelskundervisningen där inspelningsfunktionen möjliggör att prata in uppgifter och 

att kunna träna glosor hemma: 

 
det har blivit lite enklare på vissa lektioner för att man behöver inte anstränga sig så 

mycket eller i alla fall inte lika mycket(…) det är mycket enklare att ta upp den, gå iväg 

och spela in (elev: 1) 

 

På frågan hur engelskan tränades innan möjligheten med iPod Touch fanns säger elev 1: 

då hade jag knappt någon engelska, först hade jag lite, sen inget, sen skulle vi börja men 

det blev inte av (elev1) 

Elev 1 har även inför klassens tystläsningstimmar laddats ner böcker hemma på sin iPod 

Touch för att kunna lyssna till dem utan trådlöst wi-fi. Det har möjligjort att eleven 

kunnat ta till sig skönlitteratur på samma nivå som sina klasskamrater. Vidare har elev 1 

då kunnat delta i gruppdiskussioner kring litteratur på samma villkor som andra elever. 

Gruppaktiviteter som stärker gemenskapen är en av de strategier som anses medverka 

till att ett klassrum upplevs som mer inkluderat enligt Nilholm och Alm (2010). För elev 

2 har iPod Touch också förenklat vissa moment på lektionerna men på ett annat sätt än 

för elev1: 

 det är mycket lättare när man ska skriva ner och så på den här (elev 2) 
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5.2. Faktorer som påverkar inkluderingen negativt  

5.2.1.Trådlös wi-fi 

iPod Touch är ett multimediaverktyg som till övervägande är utvecklat med 

förutsättningen att det finns fri tillgång till internet. Många av apparna och de 

förinstallerade programen har inbyggda funktioner för att dela till andra via mail och 

sociala medier. Ett fungerande trådlöst internet är en grundförutsättning för att iPod 

Touch och liknande enheter ska kunna fungera väl och utnyttjas till sin fulla 

kapacitet(Crichton, m.Fl. 2012, Shapley, m. fl. 2010 och Burden m.fl. 2012). Flera av 

apparna som var tänkta att ingå denna studie, så som alternativa sätt att producera text, 

lyssna på text med talsyntes, föra över dokument till datorn för redigering, scanna in 

text för att använda talsyntes samt att ladda ner ljudböcker kunde inte användas på 

grund av att det iPod Touch inte kunde anslutas till skolans nätverk. Detta upplevdes 

ofta som frustrerande: 

men sen kom vi på att vi skulle behöva skriva ut, men då visste vi inte riktigt hur (lärare 

1) 

Skulle (…) kunna fota av (…) så kunde han göra en bild av det och skriva vad det är på 

bilden, då får man något som är intressant men… sen är ju frågan, jaha nu ligger den där 

hur går vi vidare sen? (lärare 4) 

5.2.2 De undervisande lärarna 

Lärarna är de inom skolans verksamhet som via sin undervisning och hur de förhåller 

sig pedagogiskt till eleverna skapar möjligheter för eleverna att få betyg och nå 

läroplanens kunskapskrav. Om iPod Touch ska vara ett verksamt alternativt verktyg 

behövs det lärare som vägleder och förändrar pedagogik och uppgifter så att eleven kan 

använda det verktyg den har för att kompensera läs- och skrivsvårigheter (Jahnke och 

Kumar 2012, Crichton 2012). En del av lärarna i studien hade uppmanat eleverna att 

använda iPod Touch på lektionerna medan andra inte uppmärksammat det alls: 

Jag är jättedålig på det där, det har jag alltid överlämnat till specialpedagogen så 

egentligen har jag glömt alla fördelar med det finns det säkert, jag litar på experterna. 

(lärare 2) 

Detta förhållningssätt kan hänföras till Nilholms (2003) kompensatoriska perspektiv där 

insatser för att kompensera de problem som eleven har utförs av specialister. Istället för 

att utgå från ett kritiskt perspektiv (Nilholm 2003) med ett inkluderande arbetssätt. 

Annat som lärarna nämnde som påverkat att de inte föreslagit användningen av iPod 

Touch var den typ av undervisning som för tillfället bedrivits: 

Vi har följt en tv-serie och diskuterat den väldigt mycket (…) så då har nog iPoden inte 

riktigt någon funktion (lärare 1) 
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5.2.3 Lärarnas tillgång till iPod Touch 

Ännu en annan faktor som påverkat var om lärarna var vana vid mediet, vilket flera 

nämnde att de inte var: 

nu är det så att jag är ingen iPhonemänniska, inte ens en smartphonemänniska (lärare1) 

jag kör ju Android (lärare 4) 

Att lärare får bekanta sig med iPod Touch/iPad före eleverna menar Crichton m.fl. 

(2012) är av största vikt för att få iPod Touch till ett fungerande lärandeverktyg. Så att 

det kan kompensera elevernas läs- och skrivproblematik och möjliggöra att delta i 

ordinarie undervisning. Crichton m.fl. (2012) påpekar också att lärarna sedan lär av 

varandra i skapandet av uppgifter som är kopplade till läroplanen. Därför är det viktigt 

att alla har tillgång till verktyget. En av lärarna resonerar kring detta: 

jag har tänkt att man måste hänga med (…) vi lärare är sist i teknikkön och det är inte 

praktiskt, jag vill ha det inom skolans ram, spec-eleverna ska få det här det ska inte hänga 

på pengar men lärarna behöver också, det är en hel värld vi måste uppdatera (lärare4) 

 

Lärarna till elev 2 fick bara kort bekanta sig med de appar som berörde deras ämne 

vilket inte är tillräckligt för att kunna utforma uppgifter är kopplade till läroplanen. Eller 

att få full insikt i hur de olika apparna kan användas för att kompensera elevens läs- och 

skrivproblematik. Trots dessa dåliga förutsättningar har de flesta lärarna ett 

förhållningssätt som kan härledas till Nilholms (2003) kritiska perspektiv, där man ser 

att barns olikheter är en grundläggande utgångspunkt som man får ta hänsyn till i det 

pedagogiska arbetet. När intervjuerna kom att handla om framtida användning av iPod 

Touch blev detta mycket tydligt. Lärarna yttryckte kreativitet i sina tankar kring den 

pedagogiska utformningen. Lärarna hade trots problem med uppkoppling som begränsat 

användningen och att de bara fått möjlighet till en liten glimt av att pröva iPod touch 

och dess funktioner, funderat kring hur användningen skulle kunna utökas framöver för 

att kompensera elevens läs- och skrivproblematik: 

 
i stället för att jag pratar i 40 minuter kanske jag drar ihop det efteråt och spelar in (…) en 

sammanfattning på kanske 5 minuter att lyssna på, hellre än hela lektionen (…) man vet 

ju att man ofta svävar ut och det blir ingen röd tråd och då blir det svårt att följa och 

förstå (lärare3) 

det här handlar ju om att vidga alla elevers syn och vidga deras medvetande om att det 

här (multimediaenheter, min anm.) kan användas på det här sättet också och det är inte 

särskilt tråkigt, det är ganska praktiskt (lärare4) 

ett alternativ att falla tillbaka på, funkar inte det här kan jag prova det här (…) för en 

geografiövning är det säkert lätt att hitta en app som tränar det här, funkar inte det 

(original uppgiften, min anm) så kan du träna på det här (appen min. anm.) (lärare1) 

Att individualisera uppgifter utifrån barnens behov ingår också i de strategier som 

Nilholm och Alm (2010) framhåller för att öka upplevelsen av inkludering. Melhuish 

och Falloon (2010)menar att det är viktigt att hålla fokus på läroplanen och inte utforma 

undervisningen utifrån den mobila enheten. Detta visar lärare 1 och lärare 3:s tankar 
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ovan. De ser iPod Touch som ett alternativt verktyg att ta till för att nå fram med sin 

undervisning i den vanliga undervisningsgruppen. Bannister (2010) menar att det 

behövs lärare som vill pröva och anta utmaningen för ett nytt sätt att undervisa och 

forskare som vill dokumentera dess effekter för elevernas lärande. Under intervjuerna 

var det tydligt att dessa lärare finns och redan är igång, i alla fall teroetiskt, med att anta 

utmaningen. Svensson (2012) menar att dessa alternativa verktyg är framtiden och att en 

smartphone finns i nästan varje ungdoms ficka. Lärare 4 berättade under intervjun om 

försök till att få ungdomarna att använda sina mobiler på ett annorlunda sätt: 

 
vi håller ju på med vuxenträning av ungdomarna och det här är en del i det (…) träna dig 

på att göra vuxengrejer på dem också redan nu (…) jag försöker med det i den klass där 

jag är mentor, ta fram mobilen och anteckna de här datumen (lärare4) 

 

När det gällde elevernas syn på framtida användningsområden var det inte några tankar 

och önskemål kring det som var kopplade till skoluppgifter. Detta är kanske inte helt 

förvånande men säkert också påverkat av att många av de funktioner som skulle testas 

inte fungerade när ingen tillgång till trådlöst nätverk fanns. Däremot hade elev 2 en 

önskan som rörde att göra sin iPod Touch personlig. Nämligen att kunna ladda ner 

musik och annat hemma där tillgången till internet fanns. Detta blev problematiskt då 

elevernas iPod Touch var kopplad till ett iTuneskonto laddat med pengar som tillhörde 

skolan och därför kunde inte lösenordet släppas. Crichton m.fl. (2012), Shapley m.fl. 

(2010) och Burden m.fl. (2012) menar att om eleverna kan ta med sig enheterna hem 

och göra dem personliga blir det en bättre implementering. Det ökar även elevernas 

användning av appar kopplat till skolarbete.  

5.3 iPod Touch och informell inlärning  

Den användning som förekommit utanför skolan har för elev 2 inte inneburit så mycket 

att spela skolspel. Lite på matteappen Hungrig fisk och lite har röstmemo använts för att 

lyssna till och träna glosor på engelska. Användningen har till största del bestått av: 

 jag kollar mailen, går ut på internet och sånt (elev2) 

Det har dock varit en spelapp som fångat uppmärksamheten: 

 det är mest mahjong, där man ska flytta de där brickorna (elev 2) 

Mahjong är ett nöjesspel som handlar om att se likheter och tänka strategiskt. Det är på 

vissa sätt en form av inlärning men när det gäller andra appar som finns inlagda är 

resultaten dåliga. Ingen användning har skett och därför ingen informell inlärning i 

matte och engelska som har flest antal appar och möjligheter att välja mellan. På frågan 

om lärarna i matematik och engelska uppmanat eleven till att träna engelska och/eller 

matematik via apparna blir svaret: 

 nej, nej det är det inte (elev2) 

För elev 1 ser resultaten lite annorlunda ut mot elev2. Elev 1 har använt sin iPod Touch 

på ett varierande sätt: 
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tränat läxor på den (engleska min. anm), räkna lite matte (…) tagit kort och en sån där , 

vad heter den med katten, där man målar (Doodlecast min anm) (elev1) 

Tillgången till iPod Touch hade även påverkat elev 1:s hemmamiljö vid läxläsning: 

det är inte lika tråkigt som annars, därför när man får såhär matteläxa på papper kan jag 

svida ihjäl mig innan den är gjord (elev1) 

Elev 1 är den av de två eleverna som har störst problem med att läsa så tillgången till 

iPod Touch har för elev 1 tydligt förändrat möjligheterna att ta till sig text. Att få 

tillgång till talböcker kan som det beskrivits i avsnitt 2.bakgrund vara både krångligt 

och ta tid. Samtidigt är det en oerhört viktig del för att kompensera läs- och 

skrivproblematik. Föhrer och Magnusson (2010) påvisar hur viktiga talböckerna är då 

de ger många en möjlighet att njuta och/eller studera på egen hand. Utan någon annan 

person som hjälper till med läsningen. Elev 1 hade hemma tillgång till trådlöst internet 

och kunde då direktkoppla sin iPod Touch med tpb.se. Där kunde elev 1 sedan välja fritt 

i deras omfattande onlinebibliotek. Detta ska jämföras med allmänna biblioteks smala 

utbud av böcker inlästa på Daisyskivor. Eller att beställa via skolans pedagogiska 

mediecentrum och vänta ca tre veckor innan daisyskivan med den önskade boken 

kommer. Att vara direktkopplad till tpb.se öppnade upp en helt ny möjlighet för elev 1 

som inte tidigare funnits tillgänglig. Under intervjuns samtal om internettillgång i 

skolan framkom följande:  

Intervjuare: jag tänker om vi får igång, om det ligger lite böcker i den, kan det vara en 

möjlighet som är bra för framtiden? 

Elev 1: ja det är bara det att de tar slut så fort 

Intervjuare: Vad tar slut?  

Elev 1: böckerna, för att de är så bra 

Intervjuare: ja du menar när du lyssnar till skönlitterära, till berättelser? 

Elev 1: ja, för i helgen lyssnade jag ut två stycken, för man går inte ifrån som man gör när 

man läser en bok, för man har ju som oflyt i det eller så 

Intervjuare: ja då blir det, det tar mycket energi när du ska läsa en vanlig bok, lyssnar du 

bara eller pysslar du samtidigt. 

Elev1: jag pysslar samtidigt men ibland så sitter jag bara och lyssnar så här (visar med 

kroppen) för att det är så bra. 

 

Detta resultat visar tydligt på att iPod Touch kan vara verksamt som alternativt verktyg 

och att det inbjuder till informell inlärning (Jahnke och Kumar 2012) genom att målet 

med inlärningen, tid, plats, hur och med vem bestäms av eleven själv. Elev1:s spontana 

nedladdning och lyssnande visar också på den direkthet (Bannister 2010) som en iPod 

Touch står för. Direktkopplad till internet kunde eleven omedelbart lyssna till de böcker 

som önskades. Eleven behövde inte ens vänta på någon nedladdningstid. iPod Touch 

behändiga format främjar den informella inlärningen genom att det möjliggör att lyssna 

var man vill och medan man gör annat samtidigt.  
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6. Diskussion  

Diskussionsavsnittet har delats in i följande rubriker 6.1 övergripande resultat, 6.2 

informell inlärning, 6.3 framtida forskning och 6.5 slutord. 

6.1. Övergripande resultat 

Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka hur användning av iPod 

Touch som alternativt verktyg i reguljär undervisning i ordinarie klassammansättning 

kan öka möjligheterna för elever med läs- och skrivproblematik att aktivt delta i den 

ordinarie undervisningen. Studiens syfte har inget enkelt svar. En iPod Touch kan 

kompensera läs- och skrivproblematik, men kan den kompensera så mycket så eleven 

kan gå inkluderad och delta i reguljär undervisning? Denna studie har resultat som 

pekar på det men en studie med fler informanter och över längre tid skulle behöva göras 

för att säkerställa resultaten. Denna studie visar dock att många faktorer påverkar om 

iPod Touch ska fungera väl och/eller fungera överhuvudtaget som kompensation för läs- 

och skrivproblematik. De påverkansfaktorer som framkommit har delats in i 6.1.1 

teknik, 6.1.2 lärare och 6.1.3 elevernas typ av läs-och skrivproblematik. 

6.1.1. Teknik 

iPod touch är ett tekniskt verktyg och eleven måste få bra instruktioner kring hur iPod 

Touch fungerar och framförallt hur apparna kan användas för att kompensera läs- och 

skrivproblematik. Eleverna behöver en nedladdningsrätt till tpb.se för att på ett enkelt 

och smidigt sätt kunna få tillgång till litteratur för att läsa med öronen. Tidigare hade 

elev 1 läst böcker med mycket förenklad text eller haft en vuxen som suttit bredvid och 

läst högt ur önskad bok. Nu kunde elev 1 ladda ner de önskade böckerna hemma och 

lyssna på åldersadekvat litteratur under lästimmar i skolan. Detta skulle kunna utökas än 

mer om tillgång till wi-fi finns i skolan. Då kan önskad bok lyssnas av direkt, utan 

nedladdning via hemmanätverk och andra texter kan scannas in och direkt avlyssnas 

med talsyntes. Detta arbetssätt skulle möjliggöra en högre delaktighet i klassens 

undervisning och även en högre delaktighet när det spontant dyker upp texter som ska 

läsas till exempel en intressant artikel i dagens tidning.  

För framtida användning av iPod Touch som ett alternativt verktyg skulle det även 

behövas lösningar så att eleverna kan göra sina enheter mer personliga. Varje enhet 

skulle behöva ett eget iTuneskonto men ändå kunna få del av skolans nedladdade appar, 

på samma sätt som det fungerar med nätverk för PC idag. Crichton m.fl. (2012) 

beskriver att inom området med nedladdningar och fildelningar i stora sammanhang 

finns det mycket att utveckla. För att tekniken kring multimediaverktyg tillfullo ska 

kunna utnyttjas i skolmiljö. Gemensamt för iPod Touch/ iPad och iPhone är att i-et står 

för individuella användare. Även om det i denna studie är just individuella användare 

sker den huvudsakliga användningen i en gemensam miljö. Vilket gör att problemet 

med internetåtkomst för att använda appar, ladda ner talböcker och göra delningar för 
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att överföra uppgifter till lärarna eller en dator för bearbetning av ljud, bild, text och 

video blir likartat och stöter på samma problem som om det var många användare.  

Ska skolan följa Salamancadeklarationen (UNESCO 1994) och upprätthålla ett kritiskt 

perspektiv (Nilholm 2006) på specialpedagogik, måste eleverna få anpassad 

undervisning och vara delaktiga i ordinarie klasser i så stor utsträckning som det är 

möjligt. Jag tror att i speciallärarnas framtida arbete kommer det i större utsträckning än 

nu ingå att lära eleverna att använda tekniska verktyg för att kunna följa med i 

undervisningen. Här finns ett kommande utvecklingsområde för speciallärare. Det går 

inte att ställa sig bakom kommentarer som att ”jag är så dålig på det där tekniska”. 

Dessa alternativa verktyg finns och de rymmer i en liten maskin fantastiska möjligheter 

för elever med läs- och skrivproblematik att kompensera sina brister. Elev 1 hade 

tidigare kunnat träna engelska på egen hand hemma och i skolan. Om möjligheten till en 

iPod Touch eller liknande verktyg erbjudits tidigare än som nu i år 6. På grund av 

teknikproblem med uppkoppling till Wi-fi kunde denna studie inte utreda möjligheten 

att göra tal till text via appen, Dragon Dictation var användbart för eleverna. Inte heller 

hur väl det fungerar att föra över och dela dokument till en pc för att med till gång till 

större skärm och tangentbord redigera och använda rättstavningsprogram utifrån den 

intalade texten. Inför framtiden skulle det behöva utforskas mer hur man får iPod Touch 

och liknande verktyg att fungera i gemensamma miljöer med tanke på nedladdning, 

fildelning och överföring av dokument för att de tekniska bitarna ska fungera smidigt 

och verksamt i skolmiljö.  

6.1.2. Lärarna 

Ska iPod Touch fungera väl som ett alternativt verktyg behöver lärarna vara delaktiga. 

Det allra bästa skulle vara om de kunde ha en egen enhet för att pröva ut olika appar och 

funktioner. Denna studie visar trots sin litenhet med få informanter att många av lärarna 

vill lära sig och den korta tid denna studie pågick gjorde att de medverkande lärarna 

började fundera på hur de i framtiden skulle kunna utveckla användandet. Det känns 

spännande att se vad Jahnke och Kumars (2012) kommande iPad didaktik kommer 

innehålla. De beskriver att möjliga användningsområdena kan vara workshops för redan 

utbildade lärare och något som lärs ut vid Sveriges lärarutbildningar. 

I avsnittet om teknik ovan beskrevs en vision om att speciallärarna får lära eleverna 

tekniken kring iPod Touch och nästa steg i en god implementering skulle vara att 

handleda lärarna innan de har möjlighet att få lära sig på annat håll. Shapley m.fl. 

(2010) framhåller att handledning till lärarna är betydelsefullt för att lyckas. 

Speciallärarnas handledning skulle kunna bestå i att lära ut hur iPod Touch kan 

användas och vilka appar som finns som kan stödja elevens inlärning. Det allra bästa 

vore om specialläraren kunde följa klassen under flera lektioner. Direkt på plats 

modellera för elev och lärare hur iPod Touch kan användas för att kompensera elevens 

läs- och skrivproblematik. Kanske kunde den handledande biten inte bara bli ett 

implementeringsarbete utan en del av vardagen som speciallärare. Att samarbeta med 
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lärarna inför olika arbetsområden med att hitta appar som stödjer det kommande 

arbetsområde. Det finnas idag läromedel som är gjorda för undervisning på iPad 

(nok.se) istället för böcker till yngre elever vilket visar att iPad/iPod Touch är något 

som tillhör framtidens skolor. Ett läromedel kan ju också vara en inkörsport för lärare 

att upptäcka hur de ska använda iPod touch/iPad och i förlängningen kommer lärarna 

lära av varandra som Crichton m.fl. (2012) påpekar.  

Om flera lärare skulle öppna upp för att använda mobilerna till det lärare 4 kallar 

vuxengrejer, så skulle det för elever som behöver iPod Touch som kompensation betyda 

att de skulle smälta in och bli en del i det sociala sammanhanget i just det avseendet. Att 

fota tavlan, spela in ljudfiler m.m. skulle då vara något som alla elever gjorde på 

lektionerna. Nilholm och Alm (2009) menar att det viktigaste för om en elev är 

inkluderad är just känslan av att tillhöra i det sociala sammanhanget. Att fler elever 

använder sina smartphones till sina studier skulle inte vara någon heltäckande åtgärd för 

att få elever i behov av särskilt stöd att känna sig inkluderade. Däremot skulle det kunna 

vara en liten del av den komplicerade väv som en lyckad inkludering innebär för elever 

i behov av särskilt stöd. Samtidigt måste man vara medveten om att det kan vara en 

nackdel också. Även om man anser att alla elever idag har en smartphone så är det 

troligen inte alla. För elever som inte har en mobiltelefon skulle en uppmuntran till 

smartphoneanvändning i klassrummet kunna göra att de kände sig negativt utpekade för 

att de inte har någon sådan mobiltelefon. Det skulle även vara negativt om föräldrarna 

skulle börja uppfatta signaler från skolan om att en smartphone behövs för att delta i 

studierna.  

 

En annan viktig del av speciallärarnas arbete framöver skulle också bli att hålla sig 

uppdaterad om nyheter som kan användas i klassrummet för att maximera iPod Touch 

och liknande produkters användningskapacitet. Detta skulle vara en del i speciallärares 

handledning och samarbete med lärarna. Det skulle i förlängningen kunna resultera i ett 

förändrat arbetssätt vid inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Att det inte blir som 

Nilholm och Alm (2010) uppmärksammat att eleven och/eller en speciallärare flyttas in 

i klassrummet utan att någon förändring i undervisning eller förhållningssätt sker.  

6.1.3. Elevernas typ av läs- och skrivproblematik 

iPod Touch är ett alternativt verktyg som skapar möjligheter för elever med läs- och 

skrivproblematik att vara inkluderade och delta i reguljär undervisning. Hur väl det 

fungerar påverkas dock av vilken typ av läs- och skrivproblematik eleven har. Om 

problemen är av dyslektisk karaktär där svårigheten främst ligger i avkodning och att 

producera text visar denna studie på att iPod Touch är ett verksamt alternativt verktyg 

på de sätt som beskrivits av Banister (2010). Det blir som att packa ihop en dator, en 

daisyspelare, en kamera och en videokamera plus en diktafon i en liten maskin som får 

plats i fickan. Med rätt handledning kring funktionerna har eleven goda förutsättningar 

att kompensera sina läs- och skrivproblem och delta i reguljär undervisning och nå 

kunskapsmål. 
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Om eleven har en mer generell läs- och skrivproblematik blir iPod Touch inte lika 

verksamt som alternativt verktyg. För elev 2 går det ganska bra att skriva och läsa men 

eleven producerar inte åldersadekvata texter och är inte på en åldersadekvat nivå i 

ämnet engelska. Detta kan bidra till att möjligheten att spela in inte upplevdes som en 

stor förändring på samma sätt som för elev 1 där en helt ny möjlighet att lära sig 

engelska uppkom via iPod Touch. Innan fanns inget fungerande sätt för elev 1 att lyssna 

och arbeta självständigt med engelska auditivt. När det inte hjälper att lyssna istället för 

att läsa för att kunna tolka och förstå en text (Föhrer och Magnusson 2010) är en iPod 

Touch inte den ultimata lösningen. Till sådana läs- och skrivproblem behöver eleverna 

stöd i att förstå svåra begrepp, dra slutsatser och göra abstraktioner. Det är svårt att hitta 

ett alternativt verktyg till det. Oavsett hur många funktioner eller hur tekniskt fantastiskt 

verktyget är. Samtidigt kan en del av iPod touch funktioner underlätta för elever med 

mer generell läs-och skrivproblematik. Talsyntes kan underlätta för att ta del av text 

som är rik i omfång eller svåravkodad. Inspelningsfunktionen kan göra det lättare att 

lära främmande språk auditivt och att få repetera genomgångar via lärares inläsningar. 

Olika appar kan ge visuell förstärkning som underlättar att förstå abstraktioner och 

sammanhang. Individualiserade uppgifter (Nilholm och Alm 2010) på iPod Touch och 

möjligheten att ta hem multimediaenheten (Jahnke och Kumar 2012, Shapley m.fl. 

2010) skulle bidra till möjligheten för elever med generell läs- och skrivproblematik att 

vara inkluderade och följa reguljär undervisning.  

Denna studie har varit mycket liten i sitt omfång med endast två elever med två olika 

former av läs- och skrivproblematik. Alla iPod Touch funktioner har inte kunnat 

användas på grund av problemen med wi-fi. En större studie med tillgång till wi-fi, 

större antal elever och elever med fler olika former av läs- och skrivproblematik skulle 

ge en mer nyanserad och bredare bild av om iPod Touch är verksamt som alternativt 

verktyg. För elever med läs- och skrivproblematik så de kan vara inkluderade i reguljär 

undervisning. 

6.2. Informell inlärning 

En del av syftet med denna studie var att se om tillgången till Ipod Touch kunde leda till 

informell inlärning utanför klassrummet. Studien visar att tillgången till iPod Touch kan 

leda till informell inlärning, men det påverkas av om och hur det introducerats av 

lärarna eller om det är bekant för eleverna sen tidigare.  

Resultaten för informell inlärning i denna studie överensstämmer med resultaten 

beskrivna av Shapley m.fl. (2010). De såg att elever som fick laptops att ta med sig hem 

för bland annat läxor även ökade sin användning av så kallade skolspel. Shapley m.fl. 

(2010) framhåller dock att om det ska utvecklas till en fruktsam inlärning måste 

undervisning om hur det ska ske ges i skolan. Detta stämmer väl överens med denna 

studies resultat. Eleverna har inte blivit undervisade i hur de olika apparna fungerat i de 
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olika ämnena på grund av att lärarna inte haft tillgång till egna iPod Touch och därmed 

inte haft möjligheten att inkludera apparna i sin undervisning. 

Många av apparna på elevernas iPod Touch var i form av spel med tanken att locka till 

inlärning vilket inte lyckades. Kanske har det även påverkat att det till viss del ligger i 

människans natur att undvika det som är svårt. Det är inte roligt att träna gångertabellen, 

engelskt ordförråd eller liknande trots high scoore och uppmuntrande tillrop i spelen om 

det hela tiden blir fel eller man har svårt att minnas och få bättre resultat. Speciellt när 

man inte fått undervisning om hur och direktiv att, använda apparna med skolspel. Här 

finns ett stort utvecklingsområde inför framtida användning av iPod Touch som 

alternativt verktyg. Eleverna behöver uppmuntras och få uppgifter kopplade till sin iPod 

Touch även utanför skoltid så de ser fler möjligheter med hur den kan användas. De 

behöver instruktioner hur, på vilket sätt och med vilka appar de ska träna för att öka den 

informella inlärningen. Om detta ska bli en verklighet i skolorna i framtiden behöver 

användning av multimediaenheter som alternativa verktyg läras ut till verksamma lärare 

och på lärarutbildningarna. Det behövs även som Jhanke och Kumar (2012) påpekar 

forskning som bevisar att multimediaenheter har en positiv effekt på elevers inlärning. 

Samstämmigt med ovanstående beskrivning är resultaten kring elev 1:s användning av 

iPod Touch på sin fritid. Resultaten pekar inte på hög användning av olika skolspel men 

den användning som gjorts är kopplad till skolans lektioner då elev 1 blivit uppmanad 

under lektionstid att använda de spel som sedan enligt intervjuresultaten även använts 

utanför skoltid. För elev 2 består användning av iPod Touch i att eleven går ut på 

internet? Det finns mycket outforskat i det uttalandet. Här skulle det behövts fler frågor 

för att få fram vilka sidor som besöks på internet. Är det annonser, sociala medier eller 

är det fakta och kunskap som eftersöks? Detta resultat visar även på att vikten av 

uppföljande frågor (Kvale 1997) vid intervjustudier. Detta för att få reda på så många 

upplevelser av iPod Touch som möjligt. Att detta inte fullföljts i denna studie påverkar 

resultatens validitet negativt. 

Betydelsen av introduktion eller tidigare vana visar sig även i resultaten för elev 1:s 

lyssnande till talböcker på fritiden. Detta var något som eleven var välbekant med sen 

tidigare och eleven hade ett sammanhang för användningen vilket Shapley m.fl. (2010) 

framhåller som betydelsefullt för att användning utför skoltid ska uppstå. Det som 

förändrades för elev 1 via iPod Touch var direktheten (Bannister 2010) och den stora 

tillgången till urval via tpb.se samt mobiliteten på grund av iPod Touch lilla format. 

Elev 2 har inte lyssnat till ljudböcker utöver skoltid. Orsaker till det kan vara ovana 

och/eller att elev 2 inte är lika stark auditivt, då det krävs koncentration att lyssna länge 

utan att tappa fokus. Detta visar på betydelsen att snabbt erbjuda alternativa verktyg när 

man ser att läs – och skrivproblematik finns och att eleverna får tillgång till dem dygnet 

runt. Det är en träning att lyssna på en bok precis som när man tränar läsning, man 

klarar längre och mer komplicerade böcker allteftersom. Om elever med läs- och 

skrivproblematik tidigt erbjuds möjligheten att träna sitt lyssnande med åldersadekvata 
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böcker, innan böckerna blir allt för omfattande och långa kan det kanske leda till att fler 

av dem blir öronbokslukare.  

6.3. Slutord 

Människan har som inledningsvis beskrevs, en stark drivkraft att få tillhöra och vara del 

i ett större sammanhang. Denna studie har visat att iPod Touch är ett alternativt verktyg 

som bidrar till att elever med läs-och skrivproblematik kan vara inkluderade i reguljär 

undervisning. Det gäller inte för alla och inte för alla typer av läs– och skrivproblem 

men för de elever där förutsättningarna är rätt så möjliggör multimediaenheten 

deltagande i reguljär undervisning och främjar informell inlärning. Studien visar att 

implementering av multimediaenheter med stor sannolikhet kommer ingå i 

speciallärares arbete i framtiden. Detta kommer förhoppningsvis leda till att fler elever 

får uppleva att de tillhör ett socialt sammanhang och känner sig inkluderade. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Medgivande 

 

Linda Ekedahl, student på Speciallärarprogrammet vid Umeå Universitet, studerar hur 

en iPod Touch kan fungera som ett alternativt verktyg för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

Som underlag i den här studien kommer intervjuer av lärare och elever i projektet att 

användas. Resultatet kommer att användas i Linda Ekedahls magisteruppsats. 

Svaren på intervjuer samt annat insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Arbetsmaterialet är kodat och inga namn kommer att framgå. Din medverkan är frivillig 

och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

 

Jag är införstådd med ovanstående och vill vara med i denna undersökning 

 

XXX den _________________________ 

 

…………………………………………………………………………… 

Underskrift 

 

_________________________________________ 

Namnförtydligande 

Litter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 Appar  

 

Appar för engelskträning  

 
 
 
 

English for kids 
English for kids använder sig av två-fyra bilder och man ska 
klicka på den som stämmer överens med det skrivna/sagda. 
Här finns flera olika svårighetsnivåer och massor av olika tema.  
 

 
 
 
 
 

Word bingo  
En röst säger ord som ska hittas på bingobrickan. När man 
hittat det rätta ordet blir det markerat med ett litet djur. Det 
finns också en annan övning. Då får man höra ordet och ska 
dra de lösa bokstäverna till rätt plats i ordet.  
 

 
 
 
 
 
 

ABA flashcards emotions  
Bläddra bland bilderna och fundera över hur de känner sig. 
Orden är på engelska. 
 

 
 
 
 
 
 

 

TicTic. 
TicTic är huvudkaraktären I en interaktiv bilderbok. TicTic är 
underhållande för både barn och vuxna. Interaktiv bilderbok 
med ljud. Mer än 400 illustrerade ord. 24 kategorier: Alfabetet, 
Färger, Siffror, Kroppen, Kläder, Farmen, Huset, Parken, 
Stranden, Mat etc.…  

 Learn clock 
En röst frågar efter vad  klockan är och efter det blir en paus 
och sen presenteras svaret på engelska 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://anneliesappar.blogspot.se/2012/04/english-for-kids.html
http://anneliesappar.blogspot.se/2012/03/word-bingo.html
http://anneliesappar.blogspot.se/2011/11/aba-flashcards-emotions.html


 

Appar för svenskträning  

 
 
 
 

Djurkorsord  
Man ska dra bokstäver in i ett korsord, man 
kan välja versaler eller gemena och det finns 
massor av korsord. I den här appen finns alla 
bokstäver från början, i alfabetisk ordning 
utmed kanterna. 
 

 
 

Svenska Akademiens ordlista 
(SAOL) är sedan länge normen för stavning, 
uttal och böjning av svenska ord. Denna 
upplaga innehåller cirka 125 000 ord, samt en 
unik felstavningsfunktion som gör det möjligt 
att söka efter ord även om man inte vet exakt 
hur de stavas.  

 

Appar för Matematikträning  

 
 
 
 

Geoboard – Digital geobräda 
Geoboard är den perfekta geobrädesappen 
där du arbetar med symmetri, längd, area, 
omkrets, kongruens, bråk och vinklar 
 

 
 
 
 
 

Tri Domino 
Lite klurigheter i matte är alltid roligt. Här är 
det lätt från början att bara matcha sidorna 
med samma färg. Så småningom ökar 
svårighetsgraden.  

 
 
 
 
 

My first weighing exercises 
My first weighing exercises heter appen som 
både ger barnen övningar men också låter 
barnen laborera fritt.  
 

 
 
 
 
 

Math drills 
Math drills är en fantastiskt bra app för att 
träna matte. Det finns massor av inställningar 
och val att göra för att anpassa träningen.  

 
 
 
 
 

Hungry fish 
Fisken har en siffra på sig och vill bara äta mat 
med samma siffra. Ibland dyker siffran upp på 
maten men ibland måste man sätta samman 
mat så att det får rätt siffra.  

 

 

 

http://www.skolappar.nu/geoboard/


 

App för att producera ljud och film 
 

 

 
 
 
 
 

Doodlecast for kids 
Doodlecast for kids är en suverän app för att 
göra instruktionsfilmer. Man kan visa hur man 
ska tänka när man räknar ut ett tal tex eller 
som instruktionsfilm för att förklara hur något 
hänger ihop.  

 

 

Appar som fanns tillgängliga men ej fungerade utan internetuppkoppling 
 

 
 
 
 
 

Daisyreader 
Världens första talboksapp med DAISY-
funktionalitet har blivit ännu bättre. Med 
Daisy Reader kan du logga in via Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket (TPB) och få tillgång till 
mer än 80'000 titlar i din mobiltelefon.  

 
 
 
 

Dragon Dictation 

Dragon Dictation är ett lättanvänt 
röstigenkänningsprogram som bygger på 
Dragon® NaturallySpeaking®. Med Dragon 
Dictation kan du diktera och direkt se dina 
SMS och e-postmeddelanden. Det går faktiskt 
fem (5) gånger snabbare att diktera jämfört 
med att skriva på tangentbordet.  

 
 
 
 
 
 

Dragon search 
Prata in sökordet och välj sökmotor för 
sökning på internet. 

 

Scan Page 
Scanna dokument för att via talsyntes få 

dem upplästa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://anneliesappar.blogspot.se/2012/01/doodlecast-for-kids.html
http://itunes.apple.com/us/app/scan-pages/id457117468?mt=8


 

Bilaga3 Intervjuguide  

Intervjuguide till eleverna 

 Använder du iPod touch på lektionerna (vid ja) På vilket sätt? Utifrån vems initiativ. 

Berätta hur du gör och i vilket sammanhang, inom vilket ämne.(om nej på vissa 

ämnen)Varför inte på dessa lektioner? Vad hindrar dig? 

(vid nej på alla ämnen) varför inte? Vad är det som hindrar dig? 

 Brukar lärarna uppmuntra dig att använda iPod? (om ja) inom vilka ämnen, hur är deras 

förslag till användning, på vilket sätt använder du den då? 

 Hur använder du iPod touch utanför lektionstid? 

 Varför använder du iPod touch utanför lektionstid 

 Har ditt sätt att arbeta på lektionerna förändrats sedan du fick iPod touch (om ja) Hur 

och på vilket sätt?  

 Har iPod touch förändrat dina möjligheter att delta i den reguljära undervisningen?  

 Har din motivation att arbeta på lektionerna och med läxor förändrat sedan du fick Ipod 

touch? På vilket sätt? 

 Har din användning av iPod förenklat/förändrat något som tidigare var svårt? (Om 

ja)Kan du beskriva hur det (som eleven sagt) underlättar för dig? 

 Hur tänker du kring iPod touch framöver, finns det något som du ser skulle kunna bidra 

till att den används mer av dig och/eller fler/andra elever? 

 Har du tänkt på något annat utöver det vi pratat om? Hur har kompisarna reagerat? Vad 

har de sagt på lektionerna? På rasterna?  

Intervjuguide till lärarna 

 Har eleven använt iPod touch på dina lektioner? (om ja) På vilket sätt? Vid vilka 

tillfällen? Vad tror du skulle kunna göra att användningen ökar?(om nej) varför tror du 

att han inte gjort det? Vad tro du skulle kunna bidra till användning framöver? (om det 

inte framkommit helt klart ovan) Brukar du uppmana eleven att använda iPod touch? 

(om ja) på vilket sätt? Vid vilka tillfällen?  

 Brukar du uppmana eleven att använda iPod touch utför lektionstid? (om ja)På vilket 

sätt? I samband med vad? Finns det något som skulle kunna bidra till att du ännu mer 

uppmanar till användning utför lektionstid? (om nej) Ser du något användningsområde 

framöver utanför lektionstid? Finns det något som skulle kunna bidra till att du 

uppmanar till användning utanför lektionstid? 

 Ser du någon förändring i elevens arbetsmotivation? (om ja) på vilket sätt? Vid vilka 

tillfällen? 

 Ser du någon fördel med iPod touch som ett alternativt verktyg i förhållande till elevens 

möjligheter att nå mål och betyg? 

 Ser du någon nackdel med iPod touch som ett alternativt verktyg i förhållande till 

elevens möjligheter att nå mål och betyg? 

 Ser du någon fara med iPod som ett alternativt verktyg i förhållande till elevens 

möjligheter att nå mål och betyg? 

 Har du uppfattat några reaktioner från klasskamraterna? (om Ja) vad? Vid vilka 

tillfällen? 

 Har du tänkt på något annat utöver det vi pratat om?  


