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Vilar ögonen på skärmen? 

En studie om skärmar i skolmijö för elever med autismspektrumtillstånd 

och/eller ADHD. 

Heidi Axelsson och Anita Korhonen 

Sammanfattning 

Vår egen erfarenhet av skärmar som hjälpmedel i skolan under lektionstid är positiv. När vi upptäckte 

att andra lärare, som undervisar elever med autismspektrumtillstånd och/eller ADHD, använder 

skärmarna i andra syften under den sammanhållna skoldagen, som på raster och fritids, väcktes vår 

nyfikenhet på skärmanvändning. Eftersom merparten av all forskning om skärmar är positiv (Player-

Koro 2012), valde vi att granska skärmanvändning för att se hur konsekvenserna av detta kan se ut i 

skolan. I denna litteraturstudie som föregås av intervjuer undersöks skärmars användning för elever 

inom autismspektrumtillstånd och/eller ADHD. Vi problematiserar hur digitaliseringen påverkar lärare 

och skolsituationen för dessa elever och hur detta kan kopplas till inkludering. Det har gjorts tre 

kvalitativa intervjuer samt en litteraturstudie. Samtliga lärare arbetar med elever inom autismspektrum 

med eller utan ADHD, antingen integrerat i klass eller i ett mindre sammanhang. Syftet var att 

undersöka hur digitaliseringen påverkar lärare och skolsituationen för dessa elever och hur detta kan 

kopplas till inkludering? I studien problematiseras lärares föreställningar om skärmen som vila, 

belöning och motivation, samt som ett dilemma att förhålla sig till i lärmiljön. Att skärmar skulle stå 

för vila och vara gynnsamma som belöning för att få eleverna att utföra skolarbete finner vi inte 

forskning som stödjer; den här typen av användning av skärmar kan istället ses som 

beteendemodifierande och vi finner indikationer på att risker finns för att det inte främjar 

kunskapsinhämtning. Resultaten i studien indikerar även att icke-kunskapsrelaterad skärmanvändning 

kan vara kontraproduktiv och riskerar att missgynna inkludering av dessa elever.  

Nyckelord: 

Skärmar, autismspektrum, ADHD, Internet, undervisning 
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1. Inledning 

Digitaliseringen växer fram i skolmiljöer och som lärare har ett flertal fortbildningsdagar 

ägnats åt att lyssna på föreläsare som informerar om olika fördelar som finns med att arbeta 

med datorer i undervisningen. Vår egen erfarenhet av skärmar som hjälpmedel i skolan under 

lektionstid är mestadels positiv. I diskussioner med lärare som undervisar elever med 

funktionsnedsättningar berättas om hur datorer och skärmar används till annat än 

undervisning. Detta väckte vår nyfikenhet på skärmanvändning i skolan och i ljuset av detta 

framkom en litteraturstudie med tre lärarintervjuer om skärmanvändning i klassrummet, på 

låg-och mellanstadiet. Eleverna i informanternas klasser är i åldrarna 9-12 år. Vi upptäckte 

även att frågan är eftersatt i forskning, vilket ökade vår motivation ytterligare.  

Eftersom merparten av all forskning om skärmar är positiv (Player-Koro 2015), valde vi att 

fokusera på andra eventuella effekter av skärmanvändning, utifrån att digitaliseringen växer 

fram allt starkare i skolmiljöer. Erfarenheten är att skärmar används för att pedagoger tolkar 

att eleverna behöver dem av olika anledningar. Elever med autism och/eller ADHD spelar i 

vissa fall datorspel mellan lektioner och kan få tillgång till skärmar med ett innehåll som inte 

är direkt kunskapsrelaterat, enligt läroplanen. Om timmarna framför skärmen räknas ihop med 

tiden de även använder skärmar till det kunskapsrelaterade som digitala hjälpmedel, 

pedagogiska filmer, digitala läromedel och sedan tiden efter skolan i hemmet, kan det 

sammantaget handla om flera timmar om dagen. 

Skärmar (datorspel eller Internet) används, enligt vår erfarenhet bland annat som vila, ett 

verktyg som eleverna förväntas kunna koppla av med. När det gäller den etiska aspekten i 

tillgängligheten till information på Internet är vi nyfikna på hur lärarna tänker om 

skärmanvändning och hur de motiverar användningen av skärmar i klassrummet. Då 

forskning visar att personer med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har en 

ökad risk för missbruk (Norén Selenius, 2015), känns det särskilt viktigt att reflektera över 

risker för bland annat spelberoende för de som spelar på skoltid. Sven Rollhagen som är 

specialist på spelberoende fastslår att spelberoende kan visa sig som bland annat aggressivitet 

(Rollhagen, 2018). 
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Eftersom inkludering är något centralt inom både specialpedagogisk verksamhet och 

forskning och dessutom ingår i skolans uppdrag, behövs mer information om ämnet. Då vi 

utbildar oss till specialpedagoger, behövs en gedigen, forskningsbaserad kunskap om 

skärmanvändning för att kunna stötta elever och lärare på ett bra sätt. Vi tänker att det finns 

olika övertygelser om skärmar både inom skolvärlden och hos föräldrar och som framtida 

utövare av specialpedagogik bör vi kritiskt kunna granska och ifrågasätta inte bara 

specialpedagogiken utan även den vanliga pedagogikens innehåll och dess konsekvenser 

(Persson, 2004).  Det känns dessutom viktigt att vara med och påverka för att elever inom 

målgruppen ska bli så autonoma som möjligt och få rätt förutsättningar i sin studiemiljö. Det 

känns dessutom viktigt att vara med och påverka för att elever inom målgruppen ska bli så 

autonoma som möjligt och få rätt förutsättningar i sin studiemiljö.  

2. Syfte 

Att granska hur skärmar används under skoldagen och under fritidsverksamheten för elever 

inom autismspektrumtillstånd (AST) och/eller ADHD. Syftet är även att undersöka tre lärares 

avsikter med dessa genom intervjuer och att undersöka om skärmar kan anses främja 

inkludering. En kompletterande litteraturstudie görs därefter i syfte att undersöka 

skärmanvändning och inkludering knuten till AST och/eller ADHD genom forskning. Detta 

för att kunna jämföra intervjuresultaten med litteraturstudien.  

Frågeställningar: 

 Hur motiverar lärare användningen av skärmar i skolan och hur stöds detta i 

forskning? 

 Bidrar skärmanvändning till inkludering för elever med AST och/eller ADHD? 

 Kan det finnas några nackdelar med skärmar i skolmiljön för elever med AST 

och/eller ADHD? 
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3. Bakgrund och tidigare 

forskning 

I den här delen redogör vi för den kunskap som finns inom området som studien behandlar. Vi 

kommer kortfattat att presentera vetenskapliga artiklar, rapporter och någon avhandling. Vi 

har även valt att innefatta lite kurslitteratur. Kunskap finns om paradigmskiftet i skolans värld 

med IT-implementering, fördelar med teknologiska verktyg i skolan, IT som hjälpmedel för 

elever i behov av stöd, funktionsnedsättningarna AST/ADHD, risker med skärmar knutna till 

funktionsnedsättningar, lärandets förutsättningar och fördelar med IT som hjälpmedel i 

inkluderingssammanhang och anpassningar som är gynnsamma för elever med. Vad vi inte 

kunde hitta var forskning som behandlar användning av teknologiska verktyg (i skolan) i 

andra syften än dessa. 

 

3.1. Ett paradigmskifte i skolans värld 

Ett paradigmskifte pågår med ett nytt digitaliserings-uppdrag åt skolorna från regeringen. Det 

satsas på teknik på skolor, fler skärmar, fler abonnemang för olika lärprogram, digitala 

läromedel och nya kurser hålls med jämna mellanrum för lärare som förväntas implementera 

det som erbjuds på marknaden så fort som möjligt. I tidningen: Framtidens karriär 

Grundskollärare (2018) från Nextmedia står det att “Utvecklingen går alldeles för fort för att 

vi ska kunna hålla kvar vid gamla lösningar” (ibid, s.5), enligt en rektor, som uttalar sig om 

digitaliseringen. Kunskapsinhämtning och forskning nämns inte i artikeln vilket är 

oroväckande; digitaliseringen framställs dessutom som något som köpts in och som man nu 

måste hitta användningsområde och metoder för, vilket är problematiskt: “man måste anpassa 

sig och utnyttja tillgängliga resurser på ett annorlunda sätt” (ibid, s 5). Ansvaret förläggs hos 

lärare att själva vara kreativa för att implementera något som de kanske inte själva har 

efterfrågat. I SPSM:s stödmaterial (Specialpedagogiska myndigheten) presenteras att "elever i 

behov av särskilt stöd är ofta de som har störst behov av digitala hjälpmedel..." (ibid, s 14) 

och fastslår att dessa elevers behov bör prioriteras.  I texten ovan nämns inga risker med IT-
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användningen, inte heller på SPSM:s hemsida, istället fastslås "Ökad tillgänglighet och 

delaktighet genom it och IT-verktyg är bra för alla elever." (SPSM, 2015, s 5).  Eftersom 

elever med särskilda behov ofta får en egen Ipad/dator som hjälpmedel känns det särskilt 

angeläget att undersöka om det är som vi misstänker: att skärmar används mer med dessa 

elever och inte alltid i kunskapsinhämtande syfte. I dessa verksamheter kan det finnas flera 

olika användningsområden, som att förebygga utagerande beteende eller för att skapa vila 

och/eller belöning.  

2017 skapade regeringen en nationell strategi för hur IT ska användas i förskola, grundskola 

och fritidshem och menar att digitaliseringen ska “..ske utifrån barn och elevers olika behov 

och förutsättningar så att möjligheter kan bidra till förbättrade kunskapsresultat och ökad 

måluppfyllelse.” (ibid, s 14).  Därmed fastställs att det ska finnas digitala lärresurser, 

anpassade för individer med funktionsnedsättningar. I samma rapport står även att det ska 

finnas “kompetens att avgöra när och hur, samt vilka, digitala verktyg som ska användas i 

utbildningen” (ibid, s 11).  I "Värdera digitala lärresurser" på Skolverkets sida (2015), räknas 

tre aspekter upp: användarperspektivet, den pedagogiska kvalitén, och det didaktiska 

perspektivet. Användarperspektivet handlar framför allt om den praktiska funktionen om hur 

verktyget kan användas, av vem och var. Inom det pedagogiska, är tanken att man ska ställa 

sig frågan hur materialet bidrar till lärandet (Skolverket, 2015). I det didaktiska perspektivet, 

handlar det om att reflektera över om resursen är kopplad till styrdokument, hur den kan 

tillföra något i ämnesinnehållet, utveckla förmågor och hur den kan användas. 

3.2. Risker med skärmen 

Fleischer (2015) konstaterar i KK-stiftelsens undersökning (2015) att elever som har egna 

datorer arbetar mer ensamma och att det då även finns färre lärare att tillgå. Undersökningen 

presenteras kort, utan mer detaljer. Även Valcke, Schellens och Van Keer (2006) sammanfattar 

i en undersökning med elever att det var vanligt med kontakt med olämpligt material. Genom 

tillgång till Internet under skoldagen, kommer elever i kontakt med reklam. Det finns 

reklamfinansierade kanaler på internet som vänder sig till både barn och vuxna. Reklam som 

vänder sig till barn under 12 år är förbjuden på tv-kanaler som sänds från Sverige och får inte 

finnas varken före eller efter barnprogram (Konsumentverket, 2017). 

Vad gäller spelberoende, finns i tidningen Specialpedagogik (14/5-2013), en artikel om åtgärder 

mot spelmissbruk i Ludvika kommun som en del på hemmasittarprogram som hjälper 
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hemmasittare tillbaka till skolan. Enligt Coan och Sbarra (2015) tilltalas hjärnan av snabb 

stimuli, som de menar är motiverande och skapar begär. Här tänker vi att skärmar kan erbjuda 

den sortens stimuli och kanske kan skapa begär. Barn och ungdomar som har det svårast i skolan 

tillhör den grupp som löper störst risk att drabbas av intensivt användande av skärmar fastslår 

föräldraorganisationen BARNverket (2017). Organisationen vill se en översyn av barn- och 

elevhälsoperspektivet där riskbedömning bör stå i fokus i skolors kvalitetsarbete (ibid). 

Digitaliseringen av skolväsendet anses vara ett riskfyllt experiment där förebyggande 

riskbedömningar saknas enligt organisationen. BARNverket (2017) påvisar hur skärmar under 

lektionstid leder till sämre prestationer. Multitasking har negativ verkan på både inlärning och 

koncentration som gör att elever spenderar mycket tid på uppgifter som inte är relaterade till 

läroplanen. 

 Svenska läkaresällskapet (2017) räknade under ett symposium upp ett flertal olika negativa 

effekter av skärmar som bland annat en ökad risk för bristande koncentrationsförmåga, 

övervikt och sömnsvårigheter. De inkluderade även familjekonflikter, empatistörningar, 

bristande verklighetsuppfattning, humörpåverkan, skolmisslyckanden och depression, som 

vanliga problem. Den amerikanska barnläkare-akademin har även gått ut med 

rekommendationen att begränsa skärmtiden för barn generellt (ibid, 2017). 

Forskaren Player-Koro (2012), universitetslektor vid institutionen för didaktik och pedagogisk 

profession vid Göteborgs universitet, har studerat förväntningar på digitala redskap i relation 

till vad som faktiskt sker i skolor. Hon fastslår att 90 procent av den forskning som finns om 

skärmar är positivt vinklad och att det då ofta handlar om ganska små studier som bekräftar 

förväntningar. Ser man på elevresultat verkar det finnas en tendens att elever når bättre 

resultat på vanliga tester och prov utan IT-verktyg (Kornhall, 2017). Player-Koros slutsats är 

att vår 40-åriga it-implementering har inneburit att man köpt in en mängd datorer utan att ha 

utgått från ett pedagogiskt behov (Kornhall, 2017). 

 3.3. Skola, läroplan och skärmar 

Laptop, iPads och stationära datorer finns i Sveriges skolor idag fastslår forskaren Martin 

Tallvid (2015), som kronologiskt och historiskt sammanställt en översikt över datorernas 

introducering i skolan. Processen pågick 1974-2015, och började med Projektet DIS - Datorn i 

skolan, 1974 (Tallvid, 2015), som sedan växte fram till den så kallade 

Digitaliseringskommissionen, åren 2012-2015. Forskaren Elza Dunkels (2018) drar i sin 
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forskning paralleller om skärmanvändning och teknikskiften som alltid har lett till 

"moralpanik" (Forskning och framsteg, 2018, s 31) och jämför diskussionen kring 

skärmanvändning med den rädsla som fanns när elektriciteten, radion, TV:n och videon kom.  

Med begreppen skärmar och teknologiska hjälpmedel menas i föreliggande studie: lärplattor 

(till exempel iPads), bärbara datorer, mobiltelefoner, stationära datorer och TV-media. 

Läroplanen (2011) visar att höga förväntningar ger goda resultat. (2011, Skolverket). PISA-

undersökningen från 2015 visade att positiva effekter av IT i skolan endast kan finnas då det 

handlar om viss datoranvändning, för något specifikt och inom ett begränsat område: 

“Furthermore, both PISA data and the research evidence concur on the finding that the 

positive effects of computer use are specific – limited to certain outcomes, and to certain uses 

of computers” (OECD, 2015, p 163). 

Vidare, konstaterades i samma undersökning (OECD, 2015) att när datorer (vi har valt att 

använda datorer som svensk översättning från engelska förkortningen ICT; Information and 

Communication Technologies) används ofta i skolan, fanns en trolig koppling till lägre 

resultat. Rapporten visade att teknologi dessutom bara i begränsad utsträckning hjälper till att 

utjämna skillnader i förmågor hos elever. Rapporten påvisar behovet av mer intensiv lärar-

elev interaktion för att eleven ska kunna nå kunskap på ett djupare plan och att teknologi 

ibland kan vara ett hinder i den mänskliga kontakten (OECD, 2015).  

3.4. AST och ADHD 

Autismspektrumtillstånd (AST) innebär att personens kognitiva förmågor är nedsatta inom tre 

huvudområden enligt Lagerkvist och Lindgren (2012); Theory of mind = mentalisering, 

central koherens och exekutiva funktioner. Detta kan beskrivas som “social intuition” 

(Lagerkvist & Lindgren, 2012), det vill säga att kunna förstå hur andra människor tänker och 

känner. Mentalisering handlar istället om att kunna förstå att andras tankar kan skilja sig från 

sina egna. Det medför att dessa personer får svårt att förstå andras agerande och att få till 

ömsesidighet i kommunikationen med andra. Central koherens, är svårigheten för personen 

som ligger i att kunna se helheter och sammanhang, utan att fastna i detaljerna. Exekutiva 

funktioner är något som behövs för att samordna information inför ett målinriktat beteende 

(organisera, arbetsminnet, tidsuppfattning, styra impulser och växla fokus utan att tappa 

målet). Dessa är nedsatta hos personer med AST. 
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“Vid alla autismspektrum är det dessutom vanligt med sensorisk överkänslighet eller nedsatt 

känslighet, till exempel nedsatt smärtkänslighet och ökad ljudkänslighet.” (Lagerkvist & 

Lindgren, 2012, s 166).  Dessa kognitiva nedsättningar gör att individer med AST ofta får det 

svårt med att samspela med jämnåriga, hålla ögonkontakt och har en påtagligt bristande 

social, emotionell ömsesidighet. Sedan förekommer fixeringar och avvikande beteenden och 

behov av rutiner och ritualer (Lagerkvist & Lindgren, 2012). 

Attwood (2009) beskriver hur personer med Aspergers syndrom (ingår i autismspektrumet) 

har ett annorlunda mönster av “sensorisk varseblivning och reaktion” (2009, s 315). De kan 

vara överkänsliga mot ljud, ljus och dofter exempelvis och vardagliga stimuli kan upplevas 

som alldeles för intensiva (Attwood, 2009). Många personer med Aspergers syndrom (som 

ingår i autismspektrumtillstånd) drabbas av överbelastning på grund av exempelvis 

lysrörsbelysning, lukter, personer som stöter emot varandra och annat som tillhör vardagen i 

ett vanligt klassrum och skolvärlden (Attwood, 2009). 

 

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och innebär 

uppmärksamhetsproblem med överaktivitet, låg impulskontroll och känslomässig instabilitet 

(Lagerkvist & Lindgren, 2012). Den känslomässiga instabiliteten kan visa sig i skolan som 

hög krav-känslighet, låg självkänsla och behov av motiverande skoluppgifter. “Barn och 

ungdomar med ADHD är också särskilt beroende av att känna motivation inför att genomföra 

en uppgift.” (Lagerqvist & Lindgren, 2012, s 164). Förekomsten av ADHD hos barn i Sverige 

är ungefär 5 procent (Lagerkvist, & Lindgren, 2012., Norén Selenius, 2015). Likt AST, ingår 

betydande svårigheter i de exekutiva funktionerna, där även flexibilitet kan räknas in 

(Lagerkvist & Lindgren, 2012). Lagerkvist och Lindgren (2012) skriver att ADHD ofta 

förekommer tillsammans med emotionella symtom som exempelvis ångest eller depression. 

Även Norén Selenius (2015) påvisar en dyster tonårstid för elever med ADHD där det ligger 

en förhöjd risk för missbruk och bråk i skolan och hemmet. Hennes studie av tvillingpar över 

tid, indikerar att flickor med ADHD vid 15 års ålder mår sämre än (de jämngamla) pojkarna. 

Skolkande och hög frånvaro tillskrivs också som något negativt, av föräldrarna, i 

avhandlingen (Norén Selenius, 2015).  

3.5. Undervisa elever med AST och/eller ADHD 

Visuellt tydliggörande pedagogiskt arbetssätt är väl beprövat för elever inom autismspektrum 

liksom tydlighet för att skapa struktur, förutsägbarhet och förståelse för sammanhang. Ofta 
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behöver allt vara mycket mer detaljerat än i normala skolscheman. Eleverna upplever ofta 

raster, gymnastik och lunch-situationer som krävande och det särskilda stödet måste formas 

med det i beräkning. Även den didaktiska delen måste anpassas efter ett annat sätt att tänka 

och där även social träning ingår (Socialstyrelsen, 2010). Minnet och att automatisering av 

skoluppgifter, förmågan att se det centrala i sammanhanget och kontexten saknas hos personer 

med autism (Holmqvist, 2004); därför behöver denna elevgrupp en förutsägbarhet och 

genomtänkt dagsrutin genom hela skoldagen. Det blir därmed också centralt hur lärare tänker 

och bygger upp rutiner för användning av skärmar i skolmiljön. Enligt Lorenz (2017), kan 

mycket göras på ett grundläggande plan, för individer inom autismspektrum, i skolmiljöer, för 

att förebygga skadlig stress. Att kravanpassa och hitta en bra balans mellan arbete och vila 

(för återhämtning) för personer i behov av särskilt stöd är nödvändigt om man vill undvika 

individuella anpassningar (Ibid). Även Lagerqvist och Lindgren (2012) poängterar att 

ungdomar med ADHD behöver motiveras inför att genomföra uppgifter. Med bristande 

föreställningsförmåga, kan det dessutom enligt Autism- och Aspergerförbundet 

(https://www.autism.se/autism, 2018) vara svårt för individer inom autismspektrum att hitta 

på nya saker att göra. , 2018) vara svårt för individer inom autismspektrum att hitta på nya 

saker att göra.  

Persson (1998b) fastlår att svårigheter ofta har tendens att ses som individbundna inom 

specialpedagogisk verksamhet och att eleven står i fokus då.  Ainsworth (1971) har i två 

studier kunnat fastslå vad gäller beteenden att ju mindre trycket är på träning och lydnad, 

desto större internalisering för kognitiva-, utforskar- och beteendeförmågor (ibid, 1971). 

Vad gäller utveckling för välmående och med utgångspunkten att många personer inom 

autismspektrumet lider av spänningar och ångest, har Floress, Zoder-Martell och Schaub 

(2017), utformat ett program för sociala färdigheter och andningsteknik som innehåller 

träning i sociala färdigheter och avslappningsövning SST (Social Skills plus Relaxation 

Training) (ibid, 2017 s 1). Psykiatrikern Oestreichers (2016) teorier om negativ 

skärmanvändning påvisar att skärmar inte är bra för den utvecklande hjärnan. Därför tas 

skärmar bort, som rutin, för personer inom autismspektrumtillstånd i hans hemland 

Rumänien. Oestreicher (2016) har myntat begreppet “Virtual Autism” och skriver om "autism 

induced by screens", eller autism som framkallas av skärmar, vilket bygger på hans 

longitudinella studie där det framkom att symptomen för AST minskade radikalt när skärmar 

togs bort.  
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3.6. Integrerat fritidshem för elever med AST 

och/eller ADHD 

I verksamheter för elever i behov av särskilt stöd finns integrerat fritidshem och lärare arbetar 

idag under flera olika anställningsformer. Detta innebär att vissa lärare även arbetar på fritids. 

I läroplanen för fritidshemmet (Skolverket, 2017) står att fritidshemmet ska erbjuda 

undervisning och stimulera elevernas lärande. I det centrala innehållet står bland annat språk 

och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle och lekar, 

fysiska aktiviteter och utevistelse. Idag är fritidshemmet inkluderat i skolan och har en egen 

läroplan på fyra sidor i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 

reviderad 2017, för att förtydliga skolans uppdrag om digital kompetens. I grundskolans lägre 

åldrar går fritidshemmet in i skolan under en sammanhållen skoldag och begreppet 

“undervisning”, “digitala verktyg” och “digitala medier” står med tydligt i den reviderade 

läroplanen (Skolverket, 2017).  I det centrala innehållet står även att; 

“Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa 

företeelser framställs i medier och populärkultur.” (Skolverket, 2017).  Här implementeras ett 

reflekterande förhållningssätt hos fritidspedagogen, som även ger tydliga signaler om en 

förståelse för elevers nätkultur och indirekt ett redskap för att resonera med elever runt 

mobiler och nätmobbning. På så sätt ansvarar fritidspedagogen för; “Säker och ansvarsfull 

kommunikation, även i digitala sammanhang” (Skolverket, 2017), i elevens lärmiljö. 

I läroplanen för Fritidshemmet (Skolverket, 2017), står att läroplanen ska “ta hänsyn till 

personliga behov av balans mellan aktivitet och vila” (2017, s 25), men “digitala medier och 

medier för kommunikation” ligger under rubriken undervisning. Det preciseras inte om detta 

gäller elevens egna digitala medier eller skolans, vidare saknas en nationell översikt över hur 

det ser ut i skolorna och en likriktning i inköp. Varje rektor förfogar över inköp av digital 

media själv. Detta synliggör en brist i samordningen nationellt. 

Undervisning och fysisk miljö måste anpassas eftersom de här eleverna fungerar annorlunda 

kognitivt när det gäller exempelvis att hantera sinnesintryck och det kan vara en svårighet 

(Socialstyrelsen, 2010). Specialpedagogisk kunskap om autism behövs för att kartlägga 

individuella behov och för att kunna hitta lämplig pedagogik.   
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3.7. Lärandets förutsättningar 

Forskaren Jean Piaget (1896‐1980) är den mest betydelsefulla personen inom 

kognitivism/konstruktivism (Nilholm, 2016). Piaget var intresserad av hur människan erhåller 

kunskap och blev känd för sin teori om orsak och verkan. Teorin bygger på att individen själv 

genom egen aktivitet konstruerar sin omvärldsförståelse. Piaget såg ett intresse i att ta reda på 

varför barnet svarade på ett test än att bara konstatera olika prestationer. Han menade att alla 

tolkar, förstår och resonerar olika och beroende på olika psykologiska faser. 

Kognitivismen/konstruktivismen utgår ifrån att barnets egen drivkraft att söka kunskap och 

erfarenhet. Omgivningen kan skapa förutsättningar för lärande, men ska inte vara styrande 

eller ingripa för mycket. Utveckling kommer inifrån och barnet utvecklas i den takt som det 

mognar, det vill säga, lär sig inte barnet det man förväntat sig så beror det på att det inte ännu 

har uppnått det utvecklingsstadiet (Nilholm, 2016).   

Enligt Lepper & Greene (2016) har mycket forskning ägnats åt de positiva effekterna av 

belöningar. De har istället ägnat sig åt att granska individers motivation och deras inneboende 

drivkrafter (Lepper & Greene, 2016). Belöningar kan vara ett mäktigt verktyg för att 

kontrollera beteenden fastslår forskarna men konstaterar också att de motverkar att 

individerna ska kunna utveckla sin egen förmåga att kunna kontrollera sina handlingar (ibid, 

2016). Belöningar var som en grundpelare i behavioristisk psykologi under första delen av 

1900-talet och principen går ut på att belöna vissa beteenden som sedan kan förstärkas 

(Klingberg, 2017). 

3.8. Inkludering i skolan 

Sverige skrev på Salamancadeklarationen 1994, som påvisar behovet av specialpedagogiska 

frågor lyfts. Salamancadeklarationen vill åstadkomma förändring och påtalar en inkluderande 

skola som skall omfatta alla elever och erbjuda en tillgänglig lärmiljö, oavsett 

funktionsnedsättningar (Salamancadeklarationen, 2006). “Skolans uppdrag utifrån nationella 

och internationella styrdokument är att ge elever undervisning i gemenskap, oavsett deras 

tillkortakommanden eller funktionsnedsättningar.” (Assarsson, 2012, s 106). Här lyfter 

Assarsson (2012) inkludering som gemenskap och allomfattande. 

Nilholm och Göransson (2013) beskriver att inkludering innebär och är beroende av ett 

skolsystem som tar på sig ansvaret för alla elevers lärande, där det finns gemenskap på olika 

nivåer i systemet och olikhet ses som en tillgång. Nilholm och Göransson (2013) kontrasterar 
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detta mot en mer individ- och placeringsorienterad definition. Den individorienterade 

definitionen innebär att fokus ligger på hur situationen ser ut för den enskilda eleven. Den 

placeringsorienterade definitionen i sin tur betyder att elever i svårigheter befinner sig i det 

ordinarie klassrummet. Asp Onsjö (2006) differentierar i sin studie tre aspekter av 

inkludering: en rumslig, en social och en didaktisk. Den rumsliga aspekten handlar om hur 

mycket eleven är tillsammans med andra, den sociala aspekten handlar om elevens delaktighet 

i klassrummet och till sist, den didaktiska, att alla elever ska ges förutsättningar att utveckla 

sitt lärande. 

3.8.1. Inkludering av elever med funktionsnedsättning 

Lundqvist, Allodi, Westling och Siljehag (2015), visar på att stöd kan behöva ges under de 

första skolåren för barn i behov av särskilt stöd och med ibland enskilt vuxenstöd. Enligt 

Lagerkvist och Lindgren (2012), ska stödet för individer inom autismspektrum grunda sig på 

en bedömning av den kognitiva förmågan. Bedömningen ska göras om exempelvis en elev går 

från ett stadium till ett annat. Hautaniemi (2015) väcker frågan, utifrån ett etiskt perspektiv, 

om marknadskrafter och lärandemål verkligen kan mötas i en skola för elever med 

funktionsnedsättningar (Qvarsell, Hällström och Wallin, 2015). Hautaniemi (2015) 

problematiserar ifall en skola som drivs av marknadens krafter kan möta alla elevers 

behov.  Inkludering borde vara en självklarhet i skolan, men elever med funktionsnedsättning 

blir ofta tolkade av andra i sitt lärande och riskerar även att bli dumförklarade (Hautaniemi, 

2015).  

3.9. Maktaspekter inom undervisningen 

Foucault (Ahlberg, 2009) har en teori om disciplinär makt och om teknologier, som han 

använder som ett samlingsnamn för psykologiska, pedagogiska och administrativa aktiviteter, 

som används som maktmedel för att styra människor och reglera hur de ska uppföra sig. Han 

kallar det för “disciplinär makt” (Ahlberg, 2009, p 283) som handlar om övervakning, 

normalisering och examination; ett inslag i det moderna samhället (ibid, p 283). Elever kan 

styras mot ett riktat mål, vilket kan kopplas till kontroll genom skärmanvändning i 

skolmiljön(till att utföra exempelvis skolarbetet), i undervisningssammanhang. Det positiva 

kan vara att eleven då kanske utför arbetet men det kan tänkas att det finns negativa aspekter 

också om det handlar om att inordna eleven. Han räknar in omsorg för att skydda individer 

mot exkludering, men att det samtidigt innebär kontroll och en vilja att inordna individen 
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(Ahlberg, 2009). Foucault skriver om “an Order of Discourse” (Ahlberg, 2009, s 293), som 

belyser betydelsen av hur beslutsfattare benämner elever i behov av särskilt stöd. Han vill 

synliggöra hur deras “tal om något” kan skapa normer. Föreställningar om hur elever i behov 

av särskilt stöd ska mötas kan innehålla pastoral makt och för att upptäcka maktprocesser 

måste man undersöka hur dessa företeelser utförs på rutinartat tillvägagångssätt (Ahlberg, 

2009). Detta för att upptäcka antaganden och förgivettaganden om hur saker ska hanteras och 

hur man ska arbeta med personer och eller grupper. Foucault kallar företeelserna för 

“sanningsanspråk” (Ahlberg, 2009, s 295). Beroende på vilka teorier och begrepp vi bygger 

på, i skolvärlden kan man till exempel studera styrnings- nationaliteter, eller de tankar som 

har formats till rutiner. 

  

Assarsson (2012) problematiserar makten över ordet och om “rådande diskurser” (2012, s 40) 

som blir styrande. I skolan kan en uppfattning bli normativ i kollektivet, tänker vi, som en 

vedertagen sanning som kommer att styra både hur elevernas skärmanvändning kommer att se 

ut (då nationellt regelverk saknas), men också kanske påverka relationen till kunskap, 

självbilden och motivationen för lärandet.  Vidare beskriver Assarsson (2012) om maktens 

villkor och undrar hur lite utrymme skapas för individens möjlighet att forma sin identitet och 

vilka förmågor eleven får utveckla i skolan, i den rådande maktordningen. Samtal och 

öppenhet finns inte alltid mellan lärare och elever, trots att detta ligger till grund för hur 

skolan skapar eleven, det blir alltså en ”styrning mot det normala” (Assarsson, 2012, s 84). 

Hon understryker vikten av ett pågående samtal om insatser som görs och en reflektion om 

hur de faktiskt påverkar eleven (Assarsson, 2012). Även Deci (1975) påvisar i sin studie hur 

belöningar används i kontrollsyfte, i barndomen, främst för att få barn att samarbeta och för 

ungdomar och vuxna mer som kompensation. Då blir det en maktdiskurs. Persson (1998b), 

ser också specialpedagogik som något kompensatoriskt, något för de elever som redan 

misslyckats i skolan.  

3.10. Skärmar, stöd eller risk? 

Barnen vill i första hand “kommunicera, roa sig och lära sig” på skärmarna enligt Dunkelz, 

(2012), där forskaren har granskat vad unga gör på nätet. Det är aspekter som vuxna redan 

naturligt har erfarenhet av, menar forskaren och fastslår att det är den tekniska delen som 

lärarna behöver lära sig mer om.  En liten del handlar också om hur skolan kan agera och där 
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sammanfattas vad läraren behöver för att kunna anpassa utbildningen till tekniken: “inget som 

inte pedagogisk utbildad personal redan har idag...”, menar Dunkelz (2012, s 107).  

Lärarkåren vill enligt forskaren inte följa senaste trender, för att “behålla en kontinuitet” 

(Dunkelz, 2012, s 107) i skolvärlden. I Dunkelz (2012) studie finns ingen statistik eller annan 

information som behandlar studieresultat kopplat till medieanvändning som redovisar 

konsekvenser av det som unga gör på nätet. 

 Hellström (2011) tolkar utifrån sin aktionsforskning möjligheter till ökad motivation med IT 

som kunskapsförmedling och menar att det utmanar lärandet positivt (Alexandersson & 

Hansson, (Red)., 2011, s 104 ). Även Johansson (2015) är positiv och menar att en skola som 

använder teknologiska verktyg som särskilt stöd bidrar till framgång hos eleven. Här lyfts 

även tekniska verktyg in som hjälpmedel. Johansson (2015), framhåller i sin longitudinella 

studie digitaliseringen i skolan som framgångsrikt och tar som specialpedagogiskt exempel att 

elever exempelvis kan repetera information digitalt mer diskret i klassrummet och inte 

behöver fråga läraren om samma sak. Här påvisas stöd för vissa positiva aspekter i 

användandet av skärmar av olika slag. “Samtliga flickor erhöll stöd i övriga ämnen genom 

extra anpassningar såsom digital teknik och individuella instruktioner efter genomgångar.” 

(Johansson, 2015). Johansson (2015) lägger en särskild betoning på hur tekniska hjälpmedel i 

skolan har verkat positivt för högstadieelever i behov av särskilt stöd, både i form av betyg 

och bättre självförtroende. Digital kompetens bör vara ett rekryteringskriterium i skolan, 

menar Steinberg (2013) och trycker på lärarens roll som ledare i klassrummet och därmed 

också ledare av det digitala arbetet. 

4.Teoretiska utgångspunkter 

Baserat på bakgrunden och tidigare forskning, går det att urskilja ett behov för reflektion 

kring skärmanvändning bland elever inom autismspektrum med eller utan ADHD. Den visar 

också på att inkluderingsaspekten behöver granskas, både på grund av risken för ensamarbete 

för elever och som konsekvens av aktiviteter på skärmar. Under teoretiska utgångspunkter 

presenteras de teorier som präglar vårt sätt att tänka kring och bearbeta datamaterialet. 

Följande teorier och perspektiv från det specialpedagogiska området har valts: 

 Kompensatoriska perspektivet 

https://www.specped.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/uppsatsens-olika-delar/teoretiska-utg%C3%A5ngspunkter
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 Barnet som kompetent och kunskapande 

 Sociokulturellt perspektiv 

  

4.1. Specialpedagogikens kompensatoriska 

perspektiv 

I specialpedagogisk verksamhet ingår det kompensatoriska perspektivet, enligt Nilholm 

(2007) och vilket synsätt man väljer ger olika konsekvenser för både eleven, läraren, 

organisationen, undervisningen och lärandet. I vår studie, har vi valt att använda oss utav det 

kompensatoriska perspektivet (Nilholm, 2007) eftersom vi vill undersöka om skärmar kan ha 

en kompensatorisk roll att uppfylla för eleverna. Det kompensatoriska perspektivet syftar på 

att det är eleven som är bärare av problemet (Nilholm, 2007). För att förklara och förstå dessa 

problem diagnostiseras eleven (ibid, 2007). Grundtanken är att eleven ska kompenseras 

utifrån de problem som han eller hon har. Utredningar krävs för att veta vad man behöver 

göra för att kompensera en elev. Det är vanligt att man inom det kompensatoriska perspektivet 

försöker finna orsaker till problemet, främst neurologiska och psykologiska förklaringar och 

kartlägger elevens styrkor och svagheter (ibid, 2007). Utifrån den kartlagda problembilden 

rekommenderas sedan pedagogiska metoder. Specialpedagogens uppgift blir då framför allt, 

enligt Nilholm (2007), att kompensera individen utifrån sina brister. Ett sätt att kompensera i 

undervisningen för elever i behov av särskilt stöd är ibland genom att få dem att försöka lära 

sig samma saker om igen för att nå upp till sina klasskamraters nivå (Nilholm, 2007).  

 

Enligt Ahlberg (2001) leder oftast denna form av undervisning till att eleverna inte visar på 

någon större förbättring. Att särskilja eleverna från sin ordinarie klassrumsundervisning, för 

att sitta i mindre grupper tillsammans med andra elever med svårigheter, är en annan vanlig 

kompensatorisk lösning (Ahlberg, 2001). Inom specialpedagogiken har det kompensatoriska 

perspektivet tidigare haft och har fortfarande en dominerande ställning (Persson, 2004). 

Normalitet står i centrum i det här perspektivet och det är viktigt att kunna dra en gräns för 

vad som är normalt (Persson, 2004). Det som hamnar utanför gränsen betraktas därmed som 

ett problem hos individen i det kompensatoriska perspektivet. Nilholm (2007) har ett kritiskt 

förhållningssätt mot det kompensatoriska perspektivet då det förespråkar expertkunskap, 

segregering och problematiken knyts till den enskilda eleven.  
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4.2. Barnet som kompetent och kunskapande  

Den andra teoretiska utgångspunkten tas ur Jean Piagets (1896-1980) teori om barnet som 

kompetent, mottaglig för kunskap och kunskapstörstande. Här berörs behovet av att reflektera 

över förväntningar på elever, något som vi vill koppla till vår studie. Piaget funderade över 

orsak och verkan i relation till inlärning hos barnet och var inte intresserad av barnets natur 

(Nilholm, 2016). “Centralt för Piaget var de handlingar barnet utför.” (Nilholm, 2016, s 56). 

Genom att titta på hur barnet tar till sig kunskapen ville han skapa en mer generell förståelse 

för hur kunskapandet hos barnet sker och inte kunskap om barnet generellt. 

  

Utifrån vår egen bakgrund och kunskapssyn på elever med eller utan funktionsnedsättning, 

ger hans teorier stöd för vår tanke om elevers egen drivkraft och vilja att lyckas i skolan. 

Piagets (Nilholm, 2016) kunskapsutveckling genom studier på barn erhöll en önskan om att 

förstå kunskap mer essentiellt. Han byggde sin teori delvis på filosofen Kants (Nilholm, 2016) 

teorier och har likheter med John Dewey (2002). Deweys teori är att inlärning är något som 

bearbetas under hela livet (Dewey, 2002). Lärprocessen kan förstås som något som sker och 

pågår hela tiden. 

  

“Undervisningen bör enligt progressivismen ha sin utgångspunkt i elevens naturliga 

intressen. Många pedagoger idag ser detta som självklart och inte som ett teoretiskt 

antagande om hur lärande går bäst till.” (Nilholm, 2016, s 80). 

  

Enligt Nilholm (2016)  nämns Dewey ofta som den progressiva pedagogikens fader och har 

haft ett stort inflytande i den svenska skolan. Dewey framhöll struktur och läroplaner och 

framförallt den strukturerade undervisningen. Deweys tankar om “utbildningens sociala 

dimensioner…” (Nilholm, 2016, s 81) är även erkänt av ett flertal teoretiker inom 

sociokulturellt perspektiv, menar Nilholm (2016). Både Piaget och Dewey hade en syn på 

barnet som kompetent och kunskapstörstande. Båda var tänkare och teoretiker som byggde 

sina teser runt kunskap om lärande (ibid). Elevens delaktighet och inflytande är något vi vill 

reflektera över i studien och är anledningen till att vi väljer att ta in Edward Deci:s Self 

Determination Theory (SDT) (Ryan & Deci, 2000, s.68). Sammanhang är då centralt för 

självbestämmande som i sin tur gynnar motivationen, enligt forskaren. Den bygger på att det 

finns tre faktorer som utgör självbestämmande: autonomi, kompetens och sammanhang. 

Autonomi innebär här att en elev exempelvis har en del inflytande bara en uppgift blir utförd. 

Kompetens står för att motivationen ökar när man blir bättre på något. 
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4.3. Sociokulturellt perspektiv 

Som tredje teoretiska utgångspunkt utgår studien från det sociokulturella perspektivet som 

tillåter en reflektion över motivation inför skolarbete. Interaktionsmöjligheter i miljön 

påverkar elevens agerande och är därför viktig, enligt den ryske psykologen Lev Vygotskij, 

1896‐1934, (1978), företrädare för det sociokulturella perspektivet.  Enligt honom, föds man 

in i och utvecklas i samspel med andra människor, i ett sammanhang där individen med hjälp 

av fysiska och intellektuella/språkliga redskap kan förstå tillvaron. Lärandet bygger på 

förmågan att ta till sig dessa redskap och kunna använda dem och kommunikation fungerar 

som en länk mellan tänkande och interaktion (Vygotskij, 1978). Vygotskij (1978) menade att 

människors kunskaper och intellekt är under ständig utveckling och han betraktade 

undervisning som centralt. Ett av hans stora bidrag till pedagogisk teori är begreppet ”området 

för proximal utveckling”, även kallad proximal zon (Vygotskij, 1978). Han menade att ett 

barn genom undervisning alltid kan lära sig mer än på egen hand och genom att bygga på det 

som barnet redan kan, genom att ge uppgifter på en lagom utmanande nivå, kan man utveckla 

lärandet hos barnet. Olika barn har olika proximal zon. 

Inom det sociokulturella perspektivet, agerar individen utifrån sin egen kunskap, erfarenheter 

samt utifrån hur denne medvetet eller omedvetet uppfattar omgivningens krav, tillåtelse eller 

möjligheter i olika situationer. Samspelet med omgivningen är därför centralt för både 

utveckling och lärande. Möjlighet att kunna ta till sig redskap för förståelse beror alltså på 

omgivningen. Till sist, kopplar vi det sociokulturella perspektivet till psykolog Martin 

Seligmans slutsats att “vi människor känner mening när vi uppgår i något som är större än oss 

själva, ett sammanhang där vi upplever att vi kan bidra på något sätt” (Seligman, s 56) något 

som relaterar samtliga utgångspunkterna och speglar därmed människosynen i föreliggande 

studie. 

Även forskarna Brown, Collins och Duguid (1989), som undersökt lärandet och kontexter, har 

sin studie kunnat fastslå vikten av social interaktion, kollektiv problemlösning och träning i 

samarbetsförmåga för att kunskap ska tillägnas på ett djupare plan. Även Klingberg (2017) 

kan kopplas till vikten av ett sammanhang, att kunna se nyttan av det inlärda, och värdet av 

kunskapen. Man blir mer motiverad när man ser att en uppgift ingår i ett större syfte och en 

meningsfullhet i det som man utför, (Klingberg, 2017), något som vi kopplar till 

inkluderingstanken.  
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5. Metod 

Det här arbetet är en kombination av tre semistrukturerade intervjuer (Eriksson & Hultman, 

2014., Bell, 2006) och en litteraturstudie. Förhållningssättet är reflekterande utifrån den teori 

om kvalitativ analys som Fejes och Thornberg (2016) förespråkar.  

Fokus i föreliggande studie låg till en början på kvalitativa intervjuer för att utforska lärares 

upplevelser, då vi först tänkte göra en kvalitativ studie på lärares upplevelser utifrån 

intervjuer, men det visade sig vara svårt både att komma i kontakt med och att få lärare att 

ställa upp på intervjuer. I och med att antalet informanter bara blev tre personer sammanlagt, 

bestämde vi att lärar-intervjuerna skulle utgöra en förberedelse inför en litteraturstudie och 

kunde ge oss underlag för att kunna ringa in vad vi kunde fokusera. Tolkningen av de 

insamlade intervjuerna sker utifrån hermeneutiska principer (Eriksson & Hultman 2014). 

Alvesson och Sköldberg (1994), sammanfattar Heideggers, Gadamers och Ricoeurs tankar om 

tolkning såhär: 

“Man uppfattar språket som det medium i vilken livsvärlden avslöjar sig, detta i stark polemik mot en 

instrumentell syn på språket: ord och ords mening är inget vi konstruerar, utan förmedlare av en levande 

tradition.” (Alvesson, Sköldberg, 1994, s 136). 

Genom en dialog med läsaren, en tolkning av intervjuer, artiklar och avhandlingar 

utkristalliseras en förståelse för skärmanvändning i skolan i denna studie.  

5.1. Urval för intervjuerna 

Våra tre informanter arbetar alla som lärare i en större stad. En av dem arbetar i liten grupp 

och de andra två arbetar i större klasser där flera av eleverna har autism och/eller ADHD 

med/eller utan andra särskilda behov. Anledningen till att vi inte valde att intervjua elever, 

beror på att vi har egen erfarenhet av att besök i skolor, för denna elevgrupp, ofta är känsliga 

och att det kan påverka elevernas studiesituation negativt. Urvalet baserades på två 

slumpmässigt utvalda skolor inriktade mot AST. Mejlkontakt togs med förfrågningar via 

rektorerna. Tyvärr fick vi inget gensvar och fick istället kontakta en lärare vi kände till, som 

arbetade inom detta område och för att fråga om de kände någon som kunde tänka sig att 

ställa upp på intervjuer. Förfrågan lades också upp på Internet i en grupp för lågaffektivt 

bemötande, där många pedagoger skriver anonymt om elever inom vår målgrupp. Den tredje 
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läraren fick vi tips om via en bekant. Det har varit en stor utmaning för oss i det här arbetet att 

hitta informanter, men eftersom vi ville ge studien en kvalitativ tyngd (Kvale & Brinkmann, 

2014) valde vi att ge lärarna en röst genom att göra några intervjuer, även om de bara är tre 

stycken. Samtliga intervjuer tog ungefär 20 minuter att genomföra och spelades in. Uppgifter 

som ålder och hur många år de arbetat har vi inte bedömt som relevant för föreliggande studie 

och därför tog vi inte heller med kvantitativa och statistiska uppgifter till vår datainsamling. 

Med pedagogernas egen tolkning av skärmanvändning i skolan, utgör litteraturstudien en 

kvalitativ ansats, där det narrativa (Kvale & Brinkmann, 2014) och den egna upplevelsen 

beskrivs.  

5.2. Datainsamling för litteraturstudien 

Sökningarna har gjorts via nätet på Stockholms universitets biblioteks söksidor, via 

sökmotorn Google Scholar. Databaser som PubMed bland annat användes för att hitta 

forskning om vila och autism och hjärnforskning kopplat till autism. För att få bättre 

sökningar, endast efter artiklar som varit kvalitetsgranskade, eller “Peer-Reviewed”, den 

engelska beteckningen. Sökorden som användes för att hitta vetenskapliga artiklar var till en 

början “Screens and autism”, men det gick inte att hitta några uppsatser om ämnet. Sedan 

användes sökordet “ICT, autism” och “ICT teaching”, där ICT står för Information and 

Communication Technologies, då det förstnämnda gav några resultat men inte med forskning 

som direkt kunde kopplas till vårt syfte. Problemet var att ICT handlade om teknologi kopplat 

till undervisning eller i hemmet - inte som annan aktivitet. Sökningar på orden “rest, autism” 

gjordes också för att hitta forskning om vila. Vad gäller motivation, söktes med orden 

“motivation, students” och “motivation, education”, vilket inte gav särskilt mycket forskning 

knutet till vårt syfte. Istället gjordes sökningar direkt på forskare, vars namn kunde hittas i 

olika tidskrifter som behandlar vårt ämne, skärmar, eller via sökningar på nätet. Vad gäller 

belöningar söktes med ordet “rewards, autism” och då hittades flera uppsatser om “intrinsic” 

och “extrinsic rewards”, vilket var en väg till flera forskningsstudier knutna till undervisning. 

Artiklar som behandlar skärmars koppling till målgruppen autismspektrum/ADHD har varit 

begränsad och därför har vi sökt artiklar och avhandlingar på både engelska och svenska, 

varav merparten är engelskspråkig. En fransk bok skriven av forskaren Michel Desmurget 

(2011) finns med. Bo Hejlskov Elvén kontaktades via mail (personlig kommunikation, 

02/04/2018) och på så sätt har flera artiklar om belöning och autism hittats. Vi fick även 
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artiklar som berör forskning om autism och skärmar från vetenskapliga tidskrifter, från Jan 

Svärdhagen (personlig kontakt,). Svärdhagen (ibid, 15/04/2018) har arbetat med att analysera 

och forska om IT och lärande vid högskolan i Dalarna och är numera oberoende konsult som 

utbildar och föreläser om skolans utmaningar, kopplade till teknikens utveckling.  

Åtta vetenskapliga artiklar och tre avhandlingar valdes utifrån relevanta sökord och studiens 

syfte. Samtliga avhandlingar behandlade skärmanvändning i svenska skolor. Detta bidrar till 

att forskningen kan appliceras på samma svenska kontext som intervjuerna blev genomförda i.  

Player-Koro (2012) har problematiserat skärmanvändning utifrån hur lärarstudenter motiverar 

användandet. Detta är främst en litteraturstudie, där Player-Koro (2012) har delat in sin 

avhandling i sex empiriska avsnitt, alla olika, men samtliga med fokus på didaktik och 

skolutveckling. Hon beskriver själv sin avhandling ur en kritisk ansats om skärmanvändning 

som didaktiskt verktyg (ibid, 2012). Här gavs en kritisk vinkling till vår egen studie och gav 

även motvikt mot positivt vinklade artiklar om skärmanvändning.  

 

Tallvids doktorsavhandling (2015), är en kronologisk översikt över hur skärmar introducerats 

i den svenska skolan. Denna studie gav oss framförallt en historisk förståelse för hur skärmar 

introducerats i svenska skolan, från första året 1974, till ”nutid” 2015. Empirin är omfattande 

och innehåller tidigare projekt, med både intervjuer, enkäter och observationer och har en 

utgångspunkt i sociokulturellt perspektiv (Tallvid, 2015), varför detta också var relevant för 

föreliggande studie.  

 

Som tredje avhandling valdes Velasquez (2012), som gjort en empirisk studie i en särskild 

undervisningsgrupp (med ett varierande elevunderlag på 12-13 elever), förlagd på en 

mångkulturell skola. Hon har främst använt sig av observationer som metod (ibid, 2012). 

Socialinteraktion, utifrån situerade samtal (men även belöningar och andra beteenden tas upp) 

och specialpedagogik är i fokus (Velasquez, 2012). Målgruppen av elever utgjorde att valet 

föll på denna studie.  

 

Samtliga åtta artiklar är vetenskapligt granskade och publicerade och presenteras nedan 

utifrån relevans för denna studie.  

 

Mancil och Pearl (2008), belyser hur elever kan motiveras med hjälp av specialintressen och 

lägger ett stort didaktiskt fokus på ”vad som funkar”, hos elever med autism. Vi fann artikeln 
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relevant på grund av att den vänder sig mot lärare och hur lärare ska motiveras att motivera 

elever, inom AST med/eller utan ADHD. Mancil och Pearl (2008), Vidare nämns också att 

kombinationen AST tillsammans med ADHD är upp till 75 procent (ibid, 2008). Mancil och 

Pearl (2008) slutsats är att alla elever kan gynnas av ett individuellt lektionsupplägg, utifrån 

hens specialintressen.  

Morningstar, Shogren, Lee och Born (2015), slår ett slag för ett inkluderande arbete med 

funktionsnedsatta elever. Morningstar et al. (2015) utgick från fyra olika principer i studien; 

tydlig rollfördelning, metoder för hur elever grupperades, kamratlärande och tillgång till 

ordinarie kursmål. Vidare undersöktes hur det specialpedagogiska stödet sattes in; utifrån 

didaktik, struktur för beteendeskapande mönster i lärandet, hur eleverna bodde och 

förändringar till det bättre. 

  

Morningstar et al. (2015), fastslår att den mest effektiva inkluderingen är kamratlärande. Både 

funktionsnedsättning och inkludering (utifrån lärares arbetssätt) var relevant för denna 

föreliggande studie. 

 

Mayfield och Wolmer (2007), påvisar att kamratstödjande arbete som innefattar skärmar kan 

vara en väg till inkludering om lärare lyckas få eleverna delaktiga. Delaktighet främst för att 

förebygga problematisk skolfrånvaro. Studien bygger på 4 flickor och hur de får vara 

kamratlärare i tre minuter (framför skärmen), för en annan kamrat, men också ta emot tre 

minuters kamratlärande (framför skärmen). Studiens relevans till föreliggande studie bygger 

på specialpedagogik, inkludering och den nära kopplingen till skärmar och didaktik.  

 

Coan och Sbarra (2015), har myntat “Social Baseline Theory” (SBT), en egen teori, 

underbyggd av vetenskapliga artiklar och diskuterar hur hjärnan vilar i förhållande till SBT. 

Människors hjärnor vilar mer när de känner att de är i ett sammanhang, tillsammans med 

andra (Coan & Sbarra, 2015). Studien gjorde oss nyfikna, eftersom lärarna i intervjuerna tog 

upp ”vila” som ett exempel på positiv skärmanvändning i ensamhet och denna artikel 

debatterar mot deras argument. Hjärnforskningen är av relevans för att förstå den komplexitet 

som begreppet vila medför, därför ger denna artikel vetenskaplig tyng åt argumentet; mot en 

vila i ensamhet med skärmar.  

 

Perez Velasquez och Galan (2013), gör mera specifika undersökningar om den vilande 

hjärnan hos individer med AST. Undersökningarna bygger på teorin om att hjärnan fungerar 
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annorlunda hos individer med AST. Nio pojkar, samtliga diagnosticerade med AST, kontra en 

grupp ungdomar, 10 flickor och pojkar, utan AST, ingick i studien. Detta för att fastslå om 

hjärnorna i de båda kontrollgrupperna, svarar olika på stimuli. Med hjälp av 

magnetoencefalografi, fästes 151 trådar mot huvudet för att mäta magnetfält kring huvudet, 

för att framkalla elektriska strömmar i hjärnan. Perez Velasquez och Galan (2013) studie visar 

på signifikanta skillnader mellan kontrollgrupperna och indikerar att hjärnan hos individer 

med AST reagerar annorlunda under vila. Hjärnan är mer aktiv (hos individer med AST) 

jämfört med hjärnan hos individer utan AST.  

 

 Lissak (2018), ifrågesätter ADHD diagnosen och menar att de nioåriga pojkarna i hennes 

studie möjligtvis visade dessa symptom på grund av för mycket skärmtid. Skärmtidens 

eventuella psykologiska påföljder som behandlas i Lissaks (2018) fall-, och litteraturstudie är 

av relevans för föreliggande studie. Lissaks (2018) studie ger viss evidens för att skärmar kan 

skapa beroende och möjliggör en risk för den mentala hälsan, om inte hen är psykiskt stark 

och fysiskt frisk i övrigt. Möjliga riskfaktorer av mycket skärmtid hos unga med ADHD 

utgjorde relevans för denna studie, då lite forskning berör den kritiska aspekten av 

skärmanvändning.  

 

Även Mazurek och Engelhardt (2013) har i sin studie om tv-spelsanvändning hos tonårspojkar 

med ADHD använt sig av kontrollgrupper, där de undersökt pojkar (8-18år) med och utan 

diagnosticerad ADHD.  Föräldrarna har fått fylla i enkäter, dagligen, om bland annat hur 

mycket deras barn spelar tv-spel och om de har tv-spelet på sitt eget rum (ibid, 2013). Studien 

indikerar på att pojkar med ADHD är i riskzonen för att utveckla beroende och våldsamt 

beteende, främst eftersom de spelade mer rollspel (Mazurek & Engelhardt, 2013).  

Om omgivningen och tillgängligheten av tv-spel påverkar pojkar med AST negativt är i fokus 

på deras andra studie (Mazurek & Engelhardt, 2014). 169 pojkar med AST, i åldrarna 8-18 år, 

ingick i undersökningen och även där fick föräldrarna fylla i enkäter. De pojkar som saknade 

regler och/eller hade tv-spelet på rummet påvisade mer tendenser till beroende av skärmar och 

”oönskat beteende” (Mazurek & Engelhardt, 2014). Här indikerades att skärmtid kan vara 

negativt för den elevgrupp som föreliggande studie avser.  

Tyvärr fann vi inte svenska artiklar med relevans för studien, där av gjordes internationella 

sökningar. Det är främst skärmar som integreringsverktyg, olika sätt att tänka runt elevers 

(med AST och/eller ADHD) hjärnor och hur de inhämtar kunskap, skärmarnas negativa 
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påverkan för hjärnan (hos elever med AST och/eller ADHD) och även lärarnas motivering för 

att använda skärmar.  

5.3. Genomförande 

I förberedelserna inför intervjuerna ingick att skapa intervjufrågor där vi dessutom hade med 

några öppna följdfrågor för att gardera oss med frågor som kunde behövas för att få svar på 

våra forskningsfrågor. Vi valde att inte lämna ut intervjufrågorna (bilaga 1 av 2) innan 

intervjuerna eftersom vi hade ambitionen att fånga lärarnas spontana tankar kring ämnet och 

att deras svar inte skulle påverkas av exempelvis kollegors uppfattningar. Informanterna fick 

kännedom om syftet med undersökningen redan innan de tog beslutet att delta och påmindes 

även inför intervjuerna. Tid och plats fick lärarna bestämma, för att de skulle känna sig 

bekväma och utan press. Två av lärarna valde att bli intervjuade på telefonen på arbetstid. 

Intervjufrågorna var till viss del strukturerade (Bell, 2006) och vi anpassade lämpliga 

följdfrågor utifrån svaren. Med syftet att få igång ett avslappnat samtal inledde vi våra 

intervjuer med frågor kring lärarens bakgrund. Bell (2006) tar upp tiden som styr och så är 

fallet även här, då studien har haft kravet på att vara klar inom 4 månader. Våra intervjufrågor 

till lärarna var att ta reda på hur de upplever skärmtiden under skoldagen. Samtalen spelades 

in och kunde på så sätt lyssnas på flera gånger. Intervjuerna spelades in på mobiltelefonen och 

transkriberades sedan för hand. Sedan lästes texterna och alla motiveringar som lärarna gav 

för skärmanvändningen markerades med en färgpenna. Med en annan färgpenna markerades 

alla nackdelar som gavs av. Alla fördelar samlades sedan till ett separat dokument, för att 

formuleras till begripliga motiveringar. Vissa återkom flera gånger medan andra bara 

nämndes en gång av. Dessa argument/motiveringar lästes om fler gånger för att se om teman 

kunde utläsas. Till sist skar vi ner på antal teman för att ytterligare gruppera ihop det som gick 

under en sammanfattande rubrik, för att få en lätthanterligare struktur och innehåll. Till sist, 

valdes lämpliga citat ut som kunde förtydliga resultaten. Samtalen spelades in och kunde på så 

sätt lyssnas på flera gånger. Intervjuerna spelades in på mobiltelefonen och transkriberades 

sedan för hand. Sedan lästes texterna och alla motiveringar som lärarna gav för 

skärmanvändningen markerades med en färgpenna. Med en annan färgpenna markerades alla 

nackdelar som gavs. Alla fördelar samlades sedan till ett separat dokument för att formuleras 

till begripliga motiveringar. Vissa återkom flera gånger medan andra bara nämndes en gång. 

Dessa argument/motiveringar lästes om fler gånger för att se om teman kunde utläsas. Till sist 
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skar vi ner på antal teman för att ytterligare gruppera ihop det som gick under en 

sammanfattande rubrik. Till sist, valdes lämpliga citat ut som kunde förtydliga resultaten.  

5.4. Databearbetning 

Databearbetningen har varit en process. Bell (2006) belyser problematiken runt den 

ostrukturerade vs. strukturerade intervjumetoden och menar att de flesta intervjuer i slutändan 

hamnar mittemellan, däremot är fördelen med en fokuserad intervju att ramarna för studien är 

satta, för det förenklar analysen.  Olika perspektiv på inkludering, autism, ADHD och både 

för-, och nackdelar med skärmar gav ett brett underlag till studien.  Utifrån intervjuerna som 

genomfördes med tre lärare utkristalliserades resultatet som analyserades med hjälp av 

relevant litteratur och forskning. Efter det fortsätter resultatdelen med en litteraturstudie, där 

artiklar och avhandlingar tolkas mot våra frågeställningar. Därefter följer resultatdiskussion. 

Även litteraturen bearbetades utifrån relevans och samtlig litteratur lästes och diskuterades 

tillsammans. Genom olika läsningar och utifrån gemensam diskussion analyserades relevanta 

delar till föreliggande studie fram. 

5.5. Trovärdighet 

Tre informanter gav empiri till intervjuerna. Intervjuerna utgör ett komplement till 

litteraturstudien. Den vetenskapliga litteraturen tillsammans med intervjuerna ger oss tre olika 

röster och erfarenheter, utifrån hur personerna tänker om skärmanvändning. Vårt val av 

informanter beskrivs utförligt och detta bidrar till transparens i studien (Kvale & Brinkmann, 

2014). Valet att gå ifrån idén om helt strukturerade intervjuer var för att undvika att 

intervjuerna blir en kartläggning (Nilholm, 2016). Vi ville ge informanternas röster utrymme. 

I litteraturöversikten har det bara använts avhandlingar och vetenskapligt granskade artiklar.  

5.6. Forskningsetiska aspekter  

Vi har utgått ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska aspekter (2002). För att skydda 

informanternas identitet har vi följt Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) och 

avidentifierat alla. Enligt Informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002), har vi informerat 

informanterna om studiens syfte, vår uppgift i studien och om deras egna villkor för 

deltagande; att det var frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när som helst. Enligt 

https://www.specped.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/uppsatsens-olika-delar/trov%C3%A4rdighet-validitet-reliabilitet
https://www.specped.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/uppsatsens-olika-delar/forskningsetiska-aspekter
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Samtyckeskravet, har alla fått ge sitt samtycke. Informationen om vår studie var tillräcklig för 

att informanterna skulle kunna ta ställning till deras villighet att delta. Vi har också informerat 

om att syftet med studien är forskning, enligt Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002) och 

inte för något kommersiellt bruk. Enligt Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer har 

informanterna erbjudits att ta del av studien innan publicering, ifall de vill ta bort eller lägga 

till något, och efter publicering. Som forskare befinner vi oss i en maktposition då det vi som 

äger utsagorna och har tolkningsföreträde och av den anledningen bör vi ta ett kommunikativt 

ansvar, genom att kommunicera medmänskligt och respektera informanternas integritet 

(Helldin & Sahlin, 2010).  Att skriva om en särskilt utsatt grupp elever utgör i sig ett etiskt 

dilemma. Vi är medvetna om att vårt tolkningsföreträde vad gäller intervjusvaren och att vi 

har därför ett etiskt ansvar när vi behandlar materialet. Insamlad data till empirin har till sist 

övervägts ur ett etiskt perspektiv (Helldin & Sahlin, 2010) och skrivits ut så att informanterna 

anonymitet tryggas. 

6. Resultat 

Resultatdelen innehåller två separata delar: en intervjudel och en litteraturdel och båda bygger 

på frågeställningarna formulerade i syftet, som står i bakgrundsdelen: Hur motiverar lärare 

användningen av skärmar i skolan och hur stöds detta i forskning? På vilket sätt bidrar 

skärmanvändning till inkludering för elever med autismspektrumtillstånd och/eller ADHD? 

Har skärmanvändning under skoltid några nackdelar för elever med autismspektrum och/eller 

ADHD och i så fall vilka? Vi har genomfört tre kvalitativa, semistrukturerade intervjuer och 

nedan presenteras resultaten tolkade utifrån ovan nämnda frågeställningar. Få tankar om 

inkludering uttrycktes i intervjuerna, men några kommentarer kring skärmanvändning skulle 

kunna kopplas till inkludering då det kan utläsas mellan raderna. Några citat finns med för att 

tydliggöra utsagorna.  

6.1 Intervjustudie 

6.1.2. Hur lärare motiverar användningen av skärmar i skolan  

Att skärmar används i ett flertal olika syften kunde konstateras utifrån intervjuerna.  

Vi har valt att gruppera in det vi fann inom tre olika användningsområden: "Skärmar som 
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hjälpmedel", "Skärmar som didaktiska redskap" och till sist, "Skärmar som vila, belöning 

och/eller morot". 

6.1.3. Skärmar som hjälpmedel 

Lärarna använder enligt vad som framkom i intervjuerna skärmar som hjälpmedel på olika 

sätt. De kan vara både stöd för arbetsminnet, vid motoriska skrivsvårigheter, för stavning och 

för specifika funktionsnedsättningar som exempelvis dyslexi. Eleverna med dyslexi har 

specifika appar där de ”ska jobba”. Avsikten är att skärmar ska vara hjälpmedel och att 

användningen är uppstyrd. Det uttrycks att det är viktigt hur skärmar som hjälpmedel 

används: ”Att de används på rätt sätt” och att ”de används när de ska användas”… ”som ett 

hjälpmedel". Det förmedlas även en känsla för ansvar i elevens arbetsprocess med skärmen, 

eftersom hon ”tror att man som pedagog måste ha möjlighet att följa barns arbete så man vet 

att de använder det som hjälpmedel”. Det uttrycks även en vilja att utveckla sina kunskaper 

vad gäller digitala hjälpmedel: ”Google Drive… det är ett arbetsverktyg som skulle vara 

fantastiskt och man kunde använda det”, säger hon. En lärare är positivt inställd till skärmar 

som teknologiska verktyg och säger om anser att tillgången till dem är ”fantastiskt” i 

undervisningen.  

6.1.4. Skärmar som didaktiska redskap 

Lärarna lyfter skärmars betydelse för lärare och olika positiva aspekter kopplade till didaktik. 

De kunde se hur skärmar kan öka lärarens flexibilitet med olika arbetssätt. En av lärarna 

understryker att alla har olika inlärningssätt; och att alla “inte tar in” på samma sätt. Hon visar 

gärna saker digitalt men då använder hon sin egen dator och visar på projektorn. En annan 

aspekt som en lärare nämner som en fördel med skärmarna är också att de tillåter läraren att 

nivåanpassa uppgifter för eleverna. Skärmarna framställs som positiva även för att kunna 

tilltala och passa olika arbetssätt som gynnar elever på olika sätt. En av lärarna lyfter tekniken 

som något som möjliggör alternativ: ”Vill man inte skriva för hand, så behöver man inte och 

vill man inte skriva på datorn så behöver man inte”, säger en lärare. Lärarna såg också det 

positiva med att få tillgång till en stor mängd användbart material i undervisningen.  En av 

lärarna använder  dansvideos från Internet som en rörelseaktivitet för att kunna få variation i 

undervisningen bland annat.  

Vad gäller återkoppling och inlärning, ser lärarna en fördel i att kunna visualisera, tydliggöra 

framsteg i lärandet för elever. En av lärarna använder exempelvis skärmarna som ett stöd för 

att “lyfta” arbetet på elevernas Chromebooks, där grupparbeten skrivs och där eleverna lägger 
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upp sina arbeten. Det här tolkas som att hon på skärmen kan ge eleven återkoppling och 

erbjuda möjligheten att förbättra ett arbete, som en process. Skärmarna möjliggör enligt en 

lärare riktad träning för specifika färdigheter för delar som elever förväntas kunna i årskurs 6: 

”söka information, källkritik, kunna söka på saker på Internet”. Skärmarna är dessutom goda 

samarbetsverktyg enligt lärarna. En lärare förklarar att de är till för att kunna samarbeta, vara 

kreativ och samtidigt få ett stöd men att hon egentligen skulle behöva arbeta enskilt med 

eleverna då:  

”Sitter man en till en, som sagt, då vet man och kan verkligen använda hjälpmedel på rätt sätt, 

sitta och laborera och skapa uppgifter tillsammans och hjälpa dem och stödja dem.” 

Skärmarna har därför flera användningsområden, påvisar lärarna.  

6.1.5. Skärmar som vila, belöning och/eller morot 

I intervjuerna framkom också att skärmarna har andra användningsområden än som 

hjälpmedel och/eller för ett kunskapsrelaterat sammanhang. 

För det första motiverade samtliga lärare användningen av skärmar som ett sätt att kunna 

erbjuda eleverna vila, avkoppling och/eller återhämtning. Skärmanvändning beskrivs som ett 

sätt att låta eleverna att skärma av från de andra: ” för de här barnen som är hos mig är det ju 

en jätteskön bubbla att få gå in i sin padda en stund” (…) ”att få stänga ut omvärlden.” Vad 

gäller vila och/eller återhämtning utvecklas tanken av en lärare som ser det ”som ett sätt för 

dem att pausa och också att de slipper, låter ju hemskt, det sociala under raster, att de 

verkligen får koppla av och vila och titta på sina mobiler lite grann” samma gäller om ”de inte 

orkar jobba så länge” Då får eleverna välja en aktivitet på skärmen under en paus på fem 

minuter ungefär. ”Då får de göra vad de vill”. Det finns även en upplevelse hos en lärare att 

eleverna blir lugnare: ”för då kan de koppla bort det som stressar dem”. Enligt samma lärare, 

tycker de flesta eleverna om att spela och håll på med paddan: ”De gillar ju att spela och 

sådär”… ”de tycker att det är skönt att få sitta och spela en kort stund”, något som kan 

kopplas till en tanke om vila. På det här sättet bygger läraren på barnens intresse för att hålla 

energin och lusten för lärandet på topp. För det andra lyfte lärarna behovet av positiv 

förstärkning och belöning genom att eleverna fick tillgång till skärmar. En lärare berättar att 

skärmar används lite individuellt och att det är ett sätt att få eleverna att arbeta: ”det är lite 

motivation, “lite morot till att jobba” och få sitta med paddan en stund efter arbetet.  

För det tredje, framkom att skärmarna används med motiveringen att vara en morot, en 

lockelse för eleverna på olika sätt. En lärare motiverade skärmanvändning i skolan som ett 



   

 

27 

 

redskap att få eleven dit rent fysiskt, på grund av hög skolfrånvaro: ”Vi har en elev som 

jobbar 10 minuter av sin skoldag som just nu är tre timmar… där är vi just nu. Resten av tiden 

sitter han på nätkanaler…men då har han i alla fall kommit hit”. En  lärare uttrycker att hon 

tror på att belöna elever med hjälp av skärmar, de yngre eleverna framför allt men även de 

äldre, då i kombination med hjälpmedel:  

”Jag tror att mycket av att man ska använda det som belöning, men samtidigt ju äldre upp i årskurserna du 

kommer, desto mer behöver de kunna jobba med de här som hjälpmedel också”.  

Här tydliggörs dilemmat med skärmen, både som lockande, en slags morot, men även som ett 

didaktiskt hjälpmedel. 

6.1.6. Skärmar som inkluderande verktyg för elever med AST och/eller 

ADHD 

Inkluderingsaspekten uttalades inte i intervjuerna, men avsikter kan tolkas fram mellan 

raderna. Eftersom vi inte fann mycket om inkludering, har vi grupperat in alla avsikter under 

en och samma rubrik: "Skärmar mot ensamhet, som en brygga till socialt sammanhang eller 

som ett skydd mot social press/sociala kravsituationer". En lärare förklarar att verktygen är till 

för att kunna samarbeta, vara kreativ och samtidigt få ett stöd i skolarbetet. En annan tänker 

att telefonen kan vara socialt inkluderande, som ett skydd mot ensamhet, under exempelvis 

raster: 

”Telefonen kan trots allt vara ett hjälpmedel i vissa situationer. Det kan också vara ett sätt att inte 

känna sig så utsatt och ensam för att man kanske är ett väldigt blygt barn. Att då sitta själv i en 

korridor för att man inte vågar gå fram till andra barn; då kan telefonen vara ett skydd”.  

En lärare ser telefonen som en social brygga som kan tillåta eleven att ta sig över till den 

sociala gemenskapen: “Det kan vara ett samtalsforum för de barn som tycker att det är svårt 

att ta kontakt med de andra barnen”. Att eleven med hjälp av en dator/skärm ska kunna sitta 

med i ett socialt sammanhang, skulle kunna tolkas som en inkluderande avsikt. En lärare 

nämner elevernas särskilda behov och svårigheter i sociala sammanhang och lyfter då datorn 

som en möjlig trygghet: 

“Det är det här med sociala, titta på folk, ansiktsuttryck, läsa av människor. Det behöver man ju 

inte göra på Internet, så det blir ju en väldigt trygg värld för de här barnen, tror jag, och när de får 

arbeta med Chromebooks så blir ju det en förlängning av den världen." 
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Skärmen kan tolkas fylla funktionen som ett slags trygghet för eleverna. Anna motiverar 

användningen av telefonen för vissa elever som en trygghet i koppling till hemmet: ” Sen 

finns det några barn som av särskilda skäl måste ha sin telefon. Mer för att det ska vara en 

trygghet...i koppling till hemmet”. Här kan avsikten att skapa tryggheten hos eleven tänkas 

vara kopplad till en tanke om att en trygg elev kan vara inkluderad på skolan. 

6.1.7. Kan det finnas några nackdelar med skärmar i skolmiljön för 

elever med AST och/eller ADHD? 

Lärarna tar upp olika aspekter i skärmanvändning som blir till en nackdel för eleverna.  

Nackdelar har delats in i sex underrubriker utifrån följande teman: "Hindrar 

kunskapsinhämtning och försvårar fokus", "Orsakar konflikter", "Riskerar att få elever att 

fastna", "Möjliggör kontakt med olämpligt innehåll", "Kan bidra till ensamhet, missbruk", och 

till sist: "Begränsar finmotorisk och social träning". 

6.1.8. Hindrar kunskapsinhämtning och försvårar fokus 

Det uttrycks att både personal och föräldrar ser telefoner som negativa: ”samtidigt har vi fått 

föräldrarnas medtycke i argumentet att det stör".  

Det finns en svårighet för vissa elever att vara fokuserad på skolarbetet när skärmar finns 

tillgängliga “De blir okoncentrerade. Men de är ju de som har det svårt att hålla fokus. 

Elevernas särskilda behov kan tolkas som kopplade till nackdelar med skärmarna då läraren 

vidareutvecklar att dessa elever har svårare att kunna hålla koncentrationen och de har svårare 

att hålla sig till uppgiften.  

"De här barnen har svårare att kunna hålla koncentrationen och de har svårare att hela tiden 

hålla sig till uppgiften”, säger en lärare. “De gör andra saker än de ska göra, för att det blir så 

nära till hands för dem”, vilket kan tolkas som om skärmar distraherar på olika sätt. Maria 

berättar i sin tur att det är eleverna med låg arbetsmoral som får det svårt med koncentrationen 

på grund av telefoner exempelvis: ”Men de är ju de som har det svårt att hålla fokus”.  

Risken att missa delar av det som pågår under lektionen lyfts av någon lärare. Några elever 

lyckas inte hålla mobilerna undanstoppade på lektionstid, “... de som inte riktigt klarar av att 

separera. De klarar inte att lägga bort mobilen”, säger en lärare.  

6.1.9. Orsakar konflikter 

Skärmar beskrivs av lärarna som en källa till konflikter på olika sätt, bland annat i övergångar. 

En lärare beskriver att det kan vara svårt att avsluta: 
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“Jag kan ju också se alla nackdelar och alla konflikter man får, att de inte kan hantera att nu ska vi 

stänga Chromebook, nu ska vi göra annat. Då måste man ha en konflikt om det liksom innan man 

kan starta upp nästa uppgift eller att de gör helt fel saker helt enkelt”.  

Konflikten kan också bero på att elever har svårt att påbörja en uppgift när de sitter med en 

skärm: “För att de har ett motstånd i sig att kanske påbörja en uppgift även om de har digitala 

hjälpmedel, så har de ändå svårt att börja en uppgift”. Telefonen beskrivs också som en källa 

till konflikt i vissa sammanhang: “Det blir en hel del konflikter kring missbruk av telefonen”, 

enligt en lärare, och detta sker exempelvis när en påminnelse måste ges för att lägga undan 

telefonen: “ men det blir inte konflikt när man säger ifrån utan om nån kvart är den framme 

igen”. En lärare beskriver hur hon fysiskt måste få ett avslut på något som eleven sysselsätter 

sig med, som inte ska göras på lektionstid:  

“Ibland får jag stå och dra den här Chromebooksen (sic!) ur händerna på dem, för att de vill inte överlåta 

den, de vill inte ge den till mig, för att de håller på med någonting som inte ska göras, kanske. Du måste 

lita på att de gör rätt saker, men, alldeles för ofta hamnar vi i konflikt för att de inte gör det”.  

Lärarna ser skärmarna som en orsak till konflikter och ett dilemma där de måste tro på eleven, 

även om de är osäkra på att det eleverna gör hör till skolarbetet.  

6.1.10. Riskerar att få elever att “fastna” och möjliggör kontakt med 

olämpligt innehåll  

 

En av lärarna beskriver som en nackdel att det är svårt för eleverna att inte fastna i någon 

aktivitet de påbörjar och att eleverna då riskerar att missa lektionsinnehåll: 

 

“De här eleverna har svårt att inte bruka de här hjälpmedlen när, de går in på sina internetsidor och 

på det sättet kanske de missar någon väldigt viktig information som har sagts för att de svävar in i 

att börja söka på olika saker”.   

 

Eleverna riskerar att fastna i sitt sökande på skärmen och en lärare lyfter även det 

problematiska, för sin egen del, i att avbryta elevens sökande:  

 

 "Som ett sätt att göra andra saker som man inte ska göra, alltså Youtube, söka, Internet behöver 

man ju för att kunna söka saker när man ska göra ett arbete, men det går ju inte bara att stänga av 

det”.  
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Risken att eleverna kommer i kontakt med olämpligt innehåll på skärmar lyfts i intervjuerna, 

då en lärare påtalar problemet att inte kunna kontrollera vad eleverna sysselsätter sig med. 

Hon konstaterar att det behövs för att veta att eleverna är på lämpliga sidor på datorn 

exempelvis: “Jag kan ju se med mina elever att de inte riktigt kan hantera det, om man inte 

sitter en till en med dem, för då kan jag hela tiden övervaka - vad gör de på sina 

Chromebooks, men är jag i en klass med 25 elever, då kan ju inte jag hela tiden se att de är 

inne på rätt sidor”. En annan lärare lyfter att det finns en svårighet med skärmar när det gäller 

“Att de används på rätt sätt. Att de används när de ska användas”.  

En lärare kopplar elevernas funktionsvariation till risken med kontakt med olämpligt innehåll 

på nätet exempelvis:  

 

“Men de barnen som mår dåligt (...) som inte mår bra, psykiskt, själsligt. Det gäller då att man har 

möjlighet att följa deras arbeten hela tiden, där kan jag tycka att det är problematiskt att ha barn med olika 

funktionsvariationer i ett klassrum med en massa andra elever. Men jag ser som sagt absolut att de här 

barnen lätt kan falla i riskzonen, både för sig själva, men det skapar mycket känslor hos de andra barnen i 

klassen, genom vad de söker på och vad som kommer fram.” 

 

Här syftas till innehåll som vissa elever kan söka fram på Internet och dela med eller visa för 

andra klasskamrater.  

6.1.11. Kan bidra till ensamhet, missbruk 

Vad gäller inkludering kopplad till nackdelar med skärmen, kan en exkluderande risk tolkas 

för eleven genom intervjuerna: ”De här skärmarna kan lätt ta över till att jag vill avskärma 

mig helt och jag vill göra min grej, jag vill inte lyssna, vara delaktig, jag vill sitta här bakom 

och inte synas”, säger en lärare. I intervjuerna framställdes skärmar som något som bidrar till 

ensamhet för eleven.  En lärare säger att eleverna kan betraktas som osynliga: ”det är ingen 

som ser dem ändå…”. En lärare säger om skärmens möjliga konsekvens för eleven: “De här 

skärmarna kan lätt ta över till att jag vill avskärma mig helt och jag vill göra min grej, jag vill 

inte lyssna, vara delaktig, jag vill sitta här bakom och inte synas. Även risken för missbruk 

lyfts av någon lärare: “Många av dem är beroende av internet, skulle jag vilja säga. Helt 

beroende. Jag tror många av de här barnen sitter hemma. De har inget socialt sammanhang, 

många av de här barnen, där de umgås med andra, utan de sitter hemma på sina datorer och 

spelar och söker”. “de har svårt att få vänner, de har inte det sociala livet”, säger någon. 
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En lärare ser datorvärlden som något som skolan också utgör en del av: “Det är ju deras värld! 

Då blir det ju som att när de arbetar i skolan då blir det en förlängning av den där världen som 

de lever i”. En jämförelse görs mellan dessa barn och “andra” barn, de senare med andra 

intressen och ett socialt umgänge, förutom datorer: “Medan andra barn, de har datorer och 

sedan så har de sina fritidsaktiviteter och kompisar”. En lärare beskriver eleverna som låsta i 

den teknologiska världen, något som vi tolkar som en negativ framställning, en nackdel för 

eleven: “Många av de här barnen upplevs som väldigt styrda av/och lever i denna 

Internetvärld”. 

6.1.12. Begränsar finmotorisk och social träning  

Vad gäller nackdelar kopplade till finmotorisk träning, uttrycker läraren en oro över risken att 

dessa elever helt övergår till att skriva på datorer:  

 “just att använda handen till hjälper en att träna finmotoriken också, det är ju inte bra att 

överge heller”. Vi kan utläsa från en lärares kommentarer att telefonerna inte långsiktigt 

gynnar eleverna och att de istället skulle behöva träna på sociala färdigheter enligt henne: 

“fast jag tror ändå att de flesta skulle tjäna på att de inte ha dem. Jag tror att de här eleverna 

också behöver träna på det där”. Både sociala färdigheter och motoriska kunskaper nämns här 

som brister hos eleverna och något som kan och borde tränas upp. 

6.2. Litteraturstudie om skärmar 

Vi har delat in resultatet efter våra frågeställningar i syftet. Det första temat behandlar lärares 

motivering av skärmar, det andra belyser inkludering och den sista delen tar upp negativa 

effekter av skärmanvändning.  

6.2.1. Lärares motivering av skärmanvändning i skolan och stöd i 

forskning 

Lärares grund till varför de använder skärmar i lärmiljön består dels av yttre påtryck från 

regeringsbeslut (Tallvid, 2015, Player-Koro, 2012), dels av lärares egna tankar om att eleven 

själv motiveras av att använda skärmar ( Mancil & Pearl, 2008. Velasquez (2012) och  

Belöningar som grund för lärares agerande fann vi i Velasquez (2012) studie: “Den praktiska 

tillämpningen av belöningssystemet innebär ett situerat samspel mellan lärarna och eleverna.” 

(Velasquez, 2012, s.117). Samspelet kan också förstås utifrån makt.  

 

“En betydande del av lärarnas tid och engagemang i den studerade 
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gruppen går till att upprätthålla den kollektiva ordningen genom att tillämpa  

olika sanktioner. När den förväntade följsamhet och disciplin som den goda 

eleven ska uppvisa fallerar, framträder bilden av eleven som utmanar ordningen,  

den som inte underordnar sig kollektivets umgängesnormer.” (Velasquez, 2012, s 117).  

 

Eleverna utmanar lärarna på ett sätt som inte är förväntat och detta påbjuder lärarna att bli 

auktoritära, istället för att framstå som auktoriteter. Genom bestraffningar ger de elevernas 

beteende konsekvenser för att upprätta ordning i klassen (Velasquez, 2012). Velasquez (2012) 

tar även upp lärares grund för skärmar och beskriver motivation utifrån belöning.  

 

Här beskrivs lärarnas grund utifrån förutsättningarna i en särskild, mindre 

undervisningsgrupp. Velasquez (2012) ser motivation och belöningar som en förhandlings-

arena, där elever också förhandlar och inte underordnar sig i belöningssystemet innehåll 

passivt gentemot lärarna. Skärmen ses som belöning och att inte få skärmtid blir en sanktion 

från lärarna (Velasquez, 2012).  

“Belöningssystemet kan t.o.m. innebära att eleven lär sig anamma lärarens bedömande uppgift. Lärarens 

uppvisning av auktoritet blir därmed ett innehåll som eleverna lär sig att använda för att hantera relationer 

med lärare och kamrater” (Velasquez, 2012, s 104).  

Eleverna i Velasquez (2012) studie hade lärt sig att aktivt tillämpa det även i kamratrelationer. 

Lärarna görs redovisningsskyldiga gentemot elevernas utförda handlingar, även om det inte 

var deras avsikt att motivera på detta sätt.  

“Det är dock viktigt att notera att trots att lärarnas sätt att tänka och hantera eleverna i gruppen är på olika 

sätt influerade av en beteendemodifierande förståelse av elevernas socialisation och lärande, försöker de 

blicka bort från denna förståelse i sin vardagliga praktik.” (Velasquez, 2012, s 104, s 105).  

En lärare i Velasquez (2012) studie uttryckte en önskan om att utgå ifrån elevens inre 

motivation och en annan lärare förklarade att de “fått det rådet på kurser som skolan har 

ordnat” (ibid, 2012, s 105). “Att, som elev, själv beskriva sig i termer av begränsningar och 

problem…” (Velasquez, 2012, s 112) bidrog till att lärarnas motivering för deras eget 

beteende utgick ifrån elevernas diagnoser i klassrummet. Denna projicering blir begränsande 

för eleven och hämmar motivationen för de enskilda eleverna (ibid, 2012). Här ligger lärarnas 

tankar om eleverna till grund för enskilt agerande. Lärarna i Velasquez (2012) studie saknar 

stöd i forskningen för dessa sanktioner mot eleverna.  



   

 

33 

 

Lärares grund att prestera utifrån autistiska elevers specialintressen kan verka motiverande för 

skolprestationen, enligt Mancil och Pearls studie (2008). Studien (Mancil & Pearl, 2008) är 

smal, med tre elevers specialintressen i fokus.  Studien kan läsas som generaliserande om 

autism. Vidare utläses en särskiljande pedagogik, istället för att främja inkludering och 

tillgänglighet i skolan. Färgglada tåg, kreativa lärare och stjärn-klistermärken är vägen till att 

möta dessa elever, menar Mancil och Pearl (2008). Denna studie ger viss indikation för 

lärares möjlighet att motivera elever utifrån specialintressen. Vår tolkning av skärmar som 

specialintresse möjliggör detta som lärares motivation för användning av skärmar i 

klassrummet.  

Martin Tallvids avhandling (2015) belyser hur användandet av tekniska hjälpmedel (2015) 

förändrar klassrumspraktiken, med visionen om en skärm till varje elev, något som Tallvid 

kallar 1:1 (en till en). Lärarnas använde främst laptop som ett hjälpmedel. Men de var 

medvetna om att eleverna kunde använda sina laptop till annat än de var avsedda för (Tallvid, 

2015). Lärarnas brist på tid och avsaknaden av färdiga läromedel på datorerna gjorde lärarna 

negativt inställda mot skärmar. Lektionsplaneringen blev heller inte förutsägbar i en 1:1-

lärmiljö; det blev mer kollaborativt och utmanade lärarnas tekniska kunnande. Detta gjorde att 

lärarna inte tog ett aktivt ledarskap i den digitala utvecklingen (Tallvid, 2015). Om lärare 

förhåller sig passivt till skärmar under lektionstid, kan det leda till att elever sitter med datorer 

själva, utan hjälp och kan använda sig av skärmar på annat sätt än lärarna tänkt. Lärare 

använder teknologi regelbundet i organisations-syfte, till exempel för att skicka e-mail eller 

annat för att planera inför sin undervisning, men inte i utförandet av det pedagogiska arbetet, 

fastslår Tallvid (2015). Vidare sammanfattar Tallvid (2015) att lärares tekniska kunnande inte 

nödvändigtvis betyder att det gynnar det didaktiska. Klassrumspraktiken behöver inte ändras 

till det bättre för eleverna utifrån lärarens kunskap om datorer.  

Även forskaren Player-Koro (2012) problematiserar digitaliseringen i skolorna genom att 

fastslå att ”Information och kommunikationsteknologi i sig inte förbättrar 

elevernas kunskapsinhämtning över huvud taget”: “In fact ICT per se doesn`t create anything 

at all” (2012, s 113), vidare utvecklar hon att det däremot kan vara utvecklande för 

pedagogiken om lämpliga användningssätt skapas och kritiskt granskas, för att sedan 

implementeras: 

“ICT can however be part of a progressive development of educational practices if appropriate forms of 

use can be put in to practice, critiqued and developed in supportive arenas.” ( Player-Koro, 2012, s 113). 
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Teknologin i skolan kan föra med sig olika följdeffekter, vilket gör att man måste man 

förhålla sig kritisk till vad som tas in (Player-Koro, 2012).  

Tallvid (2015) och Player-Koros (2012) avhandlingar visar att lärares motivering till vilken 

sorts teknologi som tas in i skolan kan bero på yttre orsaker, som tillgång till och erfarenhet 

av tekniken och politiska beslut. Player-Koro (2012) understryker även ett kritiskt 

förhållningssätt mot digitala verktyg i skolan.  

6.2.2. Skärmar som inkluderande verktyg för elever med AST och/eller 

ADHD 

Elevernas tillgång till skärmar och dess bidrag till inkludering kan förstås på olika sätt. 

Morningstar, Shogren, Lee och Born (2015) påvisar att skärmar kan vara bra lärverktyg och 

främja inkludering, medan Velasquez (2012) relaterar skärmanvändning till konflikter. 

Mayfield och Wolmer (2007) påvisar genom sin forskning att kamratlärande kan vara en 

framgång för inkludering. 

Forskarna Morningstar et al., (2015) som undersöker skolor och deras inkluderande arbete 

med funktionsnedsatta elever i klassrummet i USA, påvisar att de flesta skolor arbetar för 

inkludering i klassrummet (även om forskarna inte funnit bevis för hur de flesta gått tillväga). 

Studien (Morningstar et al., 2015) visar dessutom att klassrum där lärare använde teknologi i 

inlärningssyfte hade störst potential för tillgänglighet och delaktighet för alla elever. Utifrån 

detta kan viss evidens utläsas för skärmar som positiva i inkluderingssammanhang när de 

används som teknologiska hjälpmedel.  

Mayfield och Vollmer (2007) påvisar att kamratstödjande arbete som innefattar skärmar kan 

vara en väg till inkludering om lärare lyckas få eleverna delaktiga i arbetsprocessen. 

Forskarna utvecklar vidare i sin studie att kamratlärande är en framgångsrik lärandestrategi 

och något som gynnar inkludering. Författarna påvisar att när elever börjar i årskurs 1 är 

skolan längre inte inkluderande som innan, för då är det mål och resultat som styr och 

kamratstödet försvinner. Detta leder enligt författarna till ett ökat till stödbehov för eleven. 

Ensamarbete med skärm kan därmed tolkas som något som inte stödjer inkluderingsarbete. 

Att sitta en och en med egen skärm kan tolkas som mindre inkluderande, medan ett 

grupparbete skulle kunna stödja inkluderingsprocessen (Mayfield och Vollmer (2007). 

Coan och Sbarra (2015) som har myntat “Social Baseline Theory” påvisar i sin studie att 

människor vilar mer när de har andra personer som de har förtroende för i sin närhet, i ett 
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sammanhang och där de delar samma eller liknande mål. Hjärnan förväntar sig att fungera i 

socialt i ett sammanhang med andra (ibid, 2015) och reagerar på ensamhet, på samma sätt 

som när yttre stimuli läggs på, vilket betyder att den är mer stressad i ensamhet. Enligt Social 

Baseline Theory (ibid, 2015), ser backar brantare ut när man tar sig upp ensam än när man gör 

det i sällskap. Hjärnans motivation ökar därmed i socialt sammanhang. 

Velasquez (2012) synar i sin avhandling inkludering av elever med ADHD i skolan (i mindre 

grupper i Sverige). Hon har funnit att “inkluderande integrering innebär däremot att 

specialundervisningen äger rum i samma skola och i samma klassrum som övriga elever” 

(s.33) till skillnad från att exkluderande integrering, som bygger på ett särskiljande av elever 

(Velasquez, 2012). “Undervisningen är individuellt planerad och sker utan att eleven blir 

stigmatiserad och utstött” (ibid, 2012, s 33). Velasquez (2012) menar att 

inkluderingsbegreppet till viss del urholkas och refererar till Nilholm, 2006:15 (ibid, 2012), 

som beskriver urholkningen som en “anpassning av avvikande individer till oförändrade 

system” (ibid, 2012, s 35). Vidare belägger Velasquez (2012) att Sverige har ett historiskt arv, 

där “kompensationstanken” (sic!, ibid, 2012, s 39) utgör synen på barnet som bärare av 

problemet genom specialpedagogikens särskiljande av barn. Här synliggörs en tanke om hur 

undervisningen borde se ut kontra hur den faktiskt ser ut. Eleverna lämnas ensamma med 

skärmarna och arbetet (med skärmar) i den lilla gruppen, som Velasquez kallar “särskild 

undervisningsgrupp”, blev inte framgångsrikt, istället bidrog skärmarna till bråk och osämja. 

6.2.3. Eventulla nackdelar av skärmanvändning för elever med AST 

och/eller ADHD 

Utifrån skärmars eventuellt negativa påverkan i skolmiljö utläses en viss ökad aggressivitet 

hos elever i litteraturen (Mazurek & Engelhardt, 2013, Mazurek & Engelhardt, 2014, Lissak, 

2018, Velasquez, 2012), medan Perez Velasquez och Galan (2013) belyser att hjärnan 

stimuleras mer vid skärmanvändning. 

Mazurek och Engelhart (2013) undersöker tonårspojkar och deras beteende när de använder 

tv-spel. De har använt sig av tre olika grupper med pojkar som de ställt mot varandra. Pojkar 

med autism, pojkar med ADHD och så den sista kontrollgruppen som de kallade pojkar med 

“typical development” (Mazurek & Engelhart, 2013) vilket i svenskan närmast kan översättas 

som pojkar med typisk utveckling. Pojkar med autism och ADHD har ökad risk för beroende 

av videospel. Dessa tonåringar har dessutom oftare datorerna placerade i sina egna rum enligt 

Mazurek och Engelhart (2013).  
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I en annan, mer omfattande studie från 2014, utforskar Mazurek och Engelhart (2014) 

omgivningens påverkan och huruvida skärmar främjar ett aggressivt beteende.  Detta är ett 

relativt outforskat område, fastslår Mazurek och Engelhart (2014). De ville se om lättare 

tillgänglighet till skärmar skapade mer beroende och ett mer oönskat beteende hos pojkar (169 

stycken, i åldrarna 8-18 år) med autism. Empirin i studien bestod av enkäter ifyllda av 

föräldrar till barn med AST (56 stycken), 44 pojkar med ADHD och 41 typiskt utvecklade 

pojkar. Mazurek och Engelhart (2014) påvisar att det var lättare för föräldrarna att utöva sitt 

föräldraskap och begränsa användandet av skärmarna när dessa inte fanns i pojkarnas eget 

rum. Vidare påvisar studien en viss evidens för att problembeteende hos individer med AST 

kan kopplas till tillgång till dataspel på rummet. Detta gäller särskilt de barn vars föräldrar 

inte reglerar användandet: 

 “To the best of our knowledge, the current study is the first to demonstrate that in-room access to video 

games is associated with problem behaviour among children with ASD, particularly among children with 

no parental rules regarding their video game use.” (Mazurek & Engelhart, 2014, p 534). 

Att ha kontroll över skärmen är således att föredra, framför fri användning. Vidare tolkas att 

vuxennärvaro och interaktion, ett strikt förhållningssätt och bestämda regler för skärm-

användande främjar gott uppförande och minskar låsningar (Mazurek & Engelhart, 2014). 

Därmed finner vi viss evidens för att okontrollerad skärmanvändning och ett passivt 

förhållningssätt, från lärare eller andra vuxna, kan påverka elever negativt och kan på så sätt 

skapa beroende och öka aggressivitet.  

 Även forskaren Velasquez (2012) belyser skärmanvändning och aggressivitet i sin studie om 

elever med ADHD i en särskild (mindre) undervisningsgrupp. Under ett observationstillfälle 

ser forskaren Velasquez (2012) hur en pojke, som har datorförbud, tar en annan pojkes dator. 

“Läraren blir irriterad och höjer rösten till Amir och försöker dra datorn från hans hand utan 

att lyckas.” (ibid, 2012, s 91). Samtidigt kommer en annan elev och försöker att dra datorn ur 

elevens händer, som då blir så arg att han slår till den andra eleven (ibid, 2012, s 91). 

Elevernas lärare i studien trycker på vikten av ett tydligt schema för skärmanvändning på 

rasterna, för att förhindra slagsmål (ibid, 2012). Detta för att datorerna inte räcker till i antal 

annars och skapar bråk.  

Även Lissak (2018) lyfter skärmtidens psykologiska effekter på barn och tonåringar i en 

litteraturrecension och fallstudie om en nioårig pojke med ADHD. Ökad skärmtid påvisas 

som negativt och ideligen skärmbaserad stimuli bidrar till minskad medveten närvaro för 

ungdomar påvisar Lissak (2018). Dessa elever är i riskzonen både i utvecklande av 
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spelberoende och riskerar även att få koncentrationssvårigheter av mindre exponering av 

skärmar (Mazurek & Engelhardt, 2014). 

Genom att mäta hjärnans aktivitet med elektriska strömmar, som ger information om var i 

hjärnan aktivitet pågår, har Perez Velasquez och Galan (2013) kunnat visa att hjärnan hos 

personer med autism har en ökad aktivitet i hjärnan under vila jämfört med personer utan 

funktionsnedsättningen.  

”We conclude that the information gain in the brain's resting state provides quantitative evidence 

for perhaps the most typical characteristic in autism: withdrawal into ones inner world” (Perez 

Velasquez & Galan, 2013, p 1). 

Därmed kan det vara en bidragande förklaring till autistiska personers omtalade behov av att 

kunna dra sig undan in i sin egen värld. Hjärnan blir helt enkelt blir tröttare hos personer med 

autism eftersom hjärnan är mer aktiv under vila.  

6.3. Resultatsammanfattning  

6.3.1. Hur motiverar lärare användningen av skärmar i skolan och hur 

stöds detta i forskning?  

Samtliga informanter påvisade en positiv inställning till skärmar som var ämnade att vara 

hjälpmedel och kunde även se det positiva i att skärmarna tillät nivåanpassning och flexibla 

lösningar av olika slag. Vila, belöning och motivation var några motiveringar till användning 

av olika typer av skärmar och lärarna utgick då från att den berörda elevgruppen behöver 

skärmar för att kunna pausa/vila under skoldagen eller motiveras för att kunna utföra 

skolarbete. Även Mancil och Pearl (2008) samt Velasquez (2012)ger viss indikation för 

lärares möjlighet att motivera elever, utifrån lärarnas tankar om vad som motiverar elever, 

som exempelvis specialintressen.  

Bristen på färdiga läromedel gjorde däremot arbetet tungrott och krävande för lärarna, enligt 

Tallvids (2015) studie. Tvärtom beskrivs i intervjuerna det breda utbudet ur en positiv 

synvinkel, som tillåter läraren att vara flexibel. Player-Koro (2012) påvisar däremot behovet 

av en kritisk granskning, för att se huruvida användningssättet med skärmen är lämpligt innan 

det används.  
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6.3.2. Bidrar skärmanvändning till inkludering för elever med AST 

och/eller ADHD? 

När lärare använder teknologi i inlärningssyfte i klassrum, gynnas oftare delaktighet för elever 

enligt Morningstar et al., (2015). Utifrån informanternas svar, framgår att skärmar i 

undervisningen används på flera sätt i didaktiskt syfte, något som därmed tolkas som 

gynnsamt för delaktigheten. Mayfield och Vollmers (2007) studie indikerar att 

kamratstödjande arbete som innefattar skärmar kan vara en väg till inkludering, men bara om 

lärare lyckas få eleverna delaktiga i processen. Det framkommer i intervjuerna att en 

motivering till skärmar består av möjligheten att låta elever samarbeta, på ett kreativt sätt, 

något som därmed tolkas som en positiv strategi ur en inkluderingsaspekt.  

Velasquez (2012) indikerar att särskiljande av elever inte är inkluderande, men i intervjuerna 

kan  lärarna tolkas ha en inkluderande avsikt med skärmanvändning (även när eleverna satt 

enskilt med skärmen). Även Coan och Sbarra (2015) påvisar i sin studie att människors hjärna 

vilar mer när de har andra personer som de har förtroende för i sin närhet. Deras (Coan & 

Sbarra, 2015) tes är att hjärnans motivation ökar i sociala sammanhang och detta kan tolkas 

som att inkludering främjar lärandet. Denna forskning går emot resultaten vi fann i 

intervjuerna eftersom skärmen där ses som inkluderande medan litteraturen beskriver skärmar 

som inkluderande enbart om de används som hjälpverktyg.  

6.3.3. Kan det finnas några nackdelar med skärmar i skolmiljön för 

elever med AST och/eller ADHD? 

I fråga om nackdelar med skärmar på skoltid, ansåg samtliga lärare i intervjuerna att de 

antingen stör, skapar konflikter och/eller att det finns elever som får svårare att koncentrera 

sig på skolarbetet när de finns tillgängliga. De menade att eleverna riskerade att missa 

information. Även lite och begränsad skärmtid ses som en nackdel för elever med AST 

och/eller ADHD ur denna synpunkt(Mazurek & Engelhardt, 2014). Risker för 

koncentrationssvårigheter kan dessutom kopplas till psykologiska effekter knutna till 

skärmtid, enligt Lissak (2018). Även viss ökad aggressivitet hos dessa elever är en negativ 

aspekt i skolmiljön fastslår flera forskare i studien (Mazurek & Engelhardt, 2013, Mazurek & 

Engelhardt, 2014, Lissak, 2018, Velasquez, 2012). Viss evidens finns även för att 

problembeteende hos individer med AST kan kopplas till tillgången till dataspel på rummet 

(Mazurek & Engelhardt, 2013). Detta tolkas som något som kanske kan jämföras med tillgång 

till dataspel under skoldagen.  
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Vad gäller konflikter, kan det utläsas utifrån intervjuerna att de mestadels uppstår vid 

övergångar, när skärmen ska lämnas, när skolarbetet ska påbörjas eller när eleven sysselsätter 

sig med otillåten aktivitet. Bestämda regler för skärm-användande främjar gott uppförande 

och minskar låsningar (Mazurek & Engelhart, 2014), som ett sätt att förebygga konflikter. 

Vad gäller bestämda regler för skärmanvändande, uttrycktes oro bland informanterna för 

kontakten med olämpligt material på Internet och risker för skärm/spelmissbruk, något som en 

informant redan befarar hos flera av eleverna. Det uttrycks att flera av eleverna i behov av 

särskilt stöd beter sig som om de vore styrda av den datoriserade världen och isolerade från ett 

socialt liv.  

7.Diskussion 

Nedan diskuteras frågorna i vårt syfte, under våra tre frågeställningar från syftet, lärarnas 

motivering till användningen av skärmar i skolan och stöd i forskningen, inkludering i skolor 

för elever med AST och/eller ADHD samt nackdelar av skärmanvändning för denna 

elevgrupp. Vi problematiserar resultaten utifrån bakgrundslitteraturen genom att ta stöd av 

litteraturen som finns i studiens bakgrund och tidigare forskning.  

7.1. Hur motiverar lärare användningen av 

skärmar i skolan och hur stöds detta i forskning?  

Lärarnas tolkningar av behoven för eleverna i studien, visar på en samstämmighet i fråga om 

skärmanvändning.  Eleverna ses som en relativt homogen grupp, inte som enskilda subjekt, 

med liknande behov vad gäller vila, motivation och belöningar, enligt vår tolkning.  

Vi väljer att lyfta fram resultaten om skärmanvändning som inte är kunskapsrelaterad då den 

kan kopplas till det kompensatoriska perspektivet och ses som ett hinder för att elever ska 

kunna utvecklas socialt och kunskapsmässigt, enligt studiens resultat. Om vi utgår från det 

som SPSM:s (2015) fastslår: att ökad tillgänglighet och delaktighet genom IT och IT-verktyg 

ska vara positivt för alla elever (SPSM, 2015), kan vi utifrån studien se indikationer på att det 

framstår som gynnsamt när det används som hjälpmedel och som ett didaktiskt redskap. Då vi 

konstaterar att vi inte finner information i forskning för skärmanvändning som inte är 
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hjälpmedels- och kunskapsrelaterad i skolan återstår frågan: hur materialet bidrar till lärandet?  

Frågan ingår i Skolverkets (2015) riktlinjer för pedagogisk kvalitet, som en del av skolans IT-

arbete. 

Enligt forskningen i studien, gynnas individen i sin utveckling när omgivningen tror på den 

egna, inre drivkraften (Fraser, 2000). Individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

kan ses som särskilt sårbara och vi ser det därför som grundläggande att skolan skapar en 

tillvaro som gynnar deras autonomi, för att de ska kunna stärkas så mycket som möjligt, inför 

vuxenlivet. 

Ryan & Deci (2000) påvisar i sin studie hur belöningar används i kontrollsyfte, i barndomen 

främst för att få barn att samarbeta och för ungdomar och vuxna mer som kompensation.  Det 

finns även en intressant kontrollaspekt i skärmanvändning när dessa används för att motivera 

eller belöna skolarbetet, tänker vi. Det kan ses som kontroll och disciplinerande övervakning 

från vuxenvärlden att uppgifterna blir gjorda och att eleven (enligt denna tanke) annars 

riskerar att tappa motivationen för skolarbetet (Qvarsell et al, 2016). Risken består i att 

uppgifterna kanske till slut bara blir utförda inom den aktuella formen, med dataspel, eller 

skärmtid mellan uppgifterna, som huvudsakligt mål. Individens motivation för inlärning 

riskerar att hämmas då eftersom människor blir mer motiverade när vi ser att uppgifter ingår i 

ett större syfte och ser mening i det vi utför, enligt (Klingberg, 2017), särskilt om man utgår 

ifrån att barnets har sin egen drivkraft att söka kunskap och erfarenhet (Nilholm, 2006). 

Individen förväntas inte finna motivation eller bli motiverad genom sin kunskapsinhämtning 

utan att arbeta för sin belöning eller skärmtid. Den här typen av skärmanvändning kan ses 

som något som befäster elevers svårigheter, istället för att gynna inkludering och stärka 

eleven att bli autonom. Detta istället för att ge alternativ som skulle bygga på styrkorna och få 

individerna att växa. Eleverna blir som låsta i ett system där de kanske inte får möjlighet att 

växa. Den disciplinerande övervakningen har dock sina luckor, som när eleverna inte håller 

sig på sidor på nätet där de förväntas vara och eller kommer i kontakt med olämplig reklam. 

Om man utgår från att enda sättet för dessa elever att utföra sina skoluppgifter går genom att 

belöna eller motivera genom att locka med spel (på skärmar) mellan lektionerna, ligger tanken 

om ett tryggt “reservat för icke-tänkande”, myntat av Hautaniemi (Qvarsell et al, 2016), nära 

till hands och då menar vi en plats där elever inte förväntas kunna tänka mycket, bara göra 

som de är tillsagda.  
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Ainsworth (1971) belyser hur yttre kontroll kan hämma den inre motivationen hos människor. 

Tanken om att individen ska bli självständig och självkontrollerande, motverkas genom 

disciplinerande kontrollverksamhet enligt Ahlberg (2012). I föreliggande studie, skulle 

kontrollen kunna tänkas handla om att personalen känner att de bemästrar situationen, då 

elever sitter lugna bakom sina skärmar. Lärarna kan uppleva att de har mer kontroll över 

elever som annars kanske kan bli utagerande eller kräva uppmärksamhet på ett ibland både 

energi-och resurskrävande sätt. Att motivera elever är en tuff uppgift som lärare, men det som 

är mer intressant i vår studie, är hur bekräftande både litteraturen och intervjuerna blir om ett 

arbetssätt som skapats utifrån ett behov. Eleverna motiveras genom skärmar och att ge 

skärmtid blir en morot för fortsatt skolarbete. Här vet vi inte om elever arbetar ett visst antal 

uppgifter/sidor/kapitel och sedan får pausa med skärm. Vi vet heller inget om eventuella 

tydliga regler kring skärmanvändning, något som kan ha betydelse i skärmanvändningen.  

Det är osäkert huruvida skärmar som belöning kan bidra till att utveckla elevers förmågor i 

skolmiljöer om vi utgår från studiens resultat. De kan föreligga en risk att de utgör en fast 

form för att kontrollera elevernas arbete och skoldag istället för att bidra med det som gynnar 

inlärning enligt forskning: ett sammanhang (Duguid 1989, Vygotskij 2014, Klingberg 2011 & 

Seligman, 2013). Med utgångspunkt ur Self Motivation Theory (Ryan & Deci, 2000), Deci, 

1975),  växa motivation fram för skolarbetet när eleven  känner att hon/han bemästrar nya 

situationer och ser att lärande sker och detta i ett sammanhang.   

7.2. Bidrar skärmanvändning till inkludering för 

elever med AST och/eller ADHD? 

Utifrån studiens resultat, finner vi indikationer på att frågan huruvida skärmanvändning bidrar 

till inkludering behöver ifrågasättas. Detta både kort- eller långsiktigt; kortsiktigt riskerar 

eleven att sitta i sin ensamhet och långsiktigt får individen kanske inte träning i sociala 

färdigheter, något som är en nedsatt förmåga hos den elevgrupp som vi fokuserar på i studien.  

Enligt det kompensatoriska perspektivet där eleven kompenseras med grundtanken att eleven 

äger problemet, framstår skärmarna som en kompensation för vanliga svårigheter som igår i 

elevernas funktionsnedsättning som exempelvis exekutiva svårigheter med att påbörja en 

aktivitet, eventuell brist på motivation för att utföra skolarbete, och behov av att vila från 

intryck (Lagerkvist & Lindgren, 2012). Kompensationen tänker vi sker genom skärmtiden 

som erbjuds för att eleverna ska få vila, belönas och motiveras. Forskning som stödjer 

dataspel och skärmtid som belöning, har vi inte kunnat hitta vilket vi ser som problematiskt 
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skolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund (Skolverket, 2017). Det kompensatoriska 

förhållningssättet förespråkar expertkunskap, något som Nilholm (2007) förhåller sig kritiskt 

och som vi tänker kan utgöra en risk i den här typen av skärmanvändning om den inte finns. 

Didaktiskt (kunskapsrelaterat) kan det tolkas som om lärare kompenserar genom att 

undervisningsmaterial individanpassas på olika sätt. Det kompensatoriska perspektivet syns 

även när skärmen används som ett teknologiskt hjälpmedel (även det kunskapsrelaterat) som 

kompenserar för exempelvis nedsatt arbetsminne och till sist även i inkluderingssyfte (i detta 

fall som kompensation för elevers svårigheter med den sociala förmågan). Kompensationen är 

särskilt stor, tänker vi när det gäller eleven (i intervjun) där närvaron förstärks med skärmtid 

och därmed kompenserar för allt annat som kan vara svårt under skoldagen. Våra resultat 

indikerar att förväntningarna på eleverna varier och i vissa fall kan tolkas som låga, då 

elevens närvaro kunde utläsas som det centrala, inte studierna i sig.  

Skärmarna används i specialpedagogiskt kompensatoriskt syfte i den här studiens 

sammanhang. Enligt (Persson, 1998b), finns det en okritisk syn på specialpedagogisk 

verksamhet som då tar över när den ordinarie pedagogiken inte fungerar. Då 

specialpedagogiken tar över för att hjälpa elever som har misslyckats, blir den av etiska 

anledningar inte granskad. Då det har funnits en god tanke med syftet, uteblir kritiska 

överväganden, både vad gäller verksamheten och resultatet det åstadkommer (ibid).  

Det sociokulturella perspektivet, där vikten av att ha ett sammanhang där individen med hjälp 

av fysiska och intellektuella/språkliga redskap kan förstå tillvaron, kan vi utläsa ur 

intervjuerna. Detta gäller när skärmarna används som fysiska och språkliga redskap för att, i 

det fallet, förstå skolarbetet och kunna vara inkluderade. Vad gäller perspektivets grundtanke 

om att individen utvecklas i samspel med andra människor, framgår det i intervjuerna att 

eleverna ibland arbetar gemensamt med datorn med uppgifter men att elever ofta sitter 

ensamma både med och utan skärm. Samspelet med andra människor är därmed begränsat för 

dessa elever. Sammanfattningsvis kan det tolkas som om inkluderande avsikter finns, utifrån 

avsikten att eleverna befinner sig i samma rum (klassrummet/fritidsrummet) vid skärmar och 

avsikten är att de ska orka befinna sig på skolan hela dagen genom att de får vila med 

skärmen. Det som inte kan ses inkluderande består av ensamarbetet som sker bakom skärmar 

då den begränsade sociala interaktionen mellan elever och lärare/elev kan motverka andra 

aspekter av inkludering långsiktigt (bland annat socialt). 
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7.3. Kan det finnas några nackdelar med skärmar 

i skolmiljön för elever med AST och/eller ADHD? 

Med utgångspunkt ur Vygotskijs (1978) teori där individen utvecklas utifrån omgivningens 

krav, är det svårt att se utvecklingsmöjligheter för dessa elever, när skärmanvändningen inte 

är kunskapsrelaterad, på flera plan: sociala förmågor som behöver tränas, att hitta inre 

motivation istället för att räkna med yttre belöningar, och att få träning i att hitta strategier för 

återhämtning. Under tiden då skärmarna inte står för ett kunskapsrelaterat innehåll, ser vi inte 

det som ska utgöra grunden för att kunskap ska nås på ett djupare plan: social interaktion, 

kollektiv problemlösning och träning i samarbetsförmåga, enligt Brown, Collins och Duguid 

(1989). Enligt vår tolkning av intervjuerna och utifrån litteraturstudien, finns indikationer på 

att en här typen av skärmanvändning istället riskerar att förstärka funktionsnedsättningarnas 

symptom ytterligare.  

Belöningar kan fungera för att kontrollera beteenden men motverkar att individerna ska kunna 

utveckla sin egen förmåga att kunna kontrollera sina handlingar (Lepper & Greene, 2016). 

Huruvida individen får möjlighet att forma sin identitet och vilka förmågor eleven får 

utveckla i skolan, är osäkert när de råder en maktrelation (Assarsson, 2012). I intervjuerna 

utläses avsikten att inkludera elever genom att tillåta telefonen på rasten, något som kan ses 

som ett sätt att styra eleven mot en social samvaro. Det kan även tolkas som en form av 

omsorg enligt Foucaults teori (Ahlberg, 2009) som i sin tur, även den kan ses som makt-

relaterad, eftersom lärarna bestämmer att telefonen ska vara ett sätt att skydda elever från 

exkludering i skolmiljön. Foucaults “Order of Discourse”, (Ahlberg, 2009, s 293) det 

normskapande, kopplar vi till intervjuerna där lärarna ingår i en kultur, där det sägs att dessa 

elever behöver vila och belönas med skärmar på olika sätt. För att upptäcka maktprocesser i 

bemötande av elever i behov av särskilt stöd, måste man granska rutiner kring dessa 

företeelser (Ahlberg, 2009). Utifrån intervjuerna kan vissa rutiner utläsas kring 

skärmanvändning som inte nödvändigtvis gynnar inkluderingen.  

Det är intressant att reflektera över hur den sociala interaktionen skulle kunna påverkas av att 

arbeta med skärmar i skolmiljön. Om vi utgår från forskning som Desmurget (2011), 

fastställer han att TV-tittande ökar både kognitiv och beteendemässig impulsivitet och 

minskar uthålligheten inför intellektuellt krävande uppgifter vad gäller koncentrationen. 

Elever som ser mer på TV upplevs mer impulsiva av lärare, enligt ett flertal större studier som 

han grundar sig på. Risken med digitaliseringen, om den framför allt handlar om att 

konsumera Ipads och annan teknik utan pedagogiskt syfte, blir att de sårbaraste eleverna (de 
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med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) riskerar att bli förlorare i vårt samhälle 

(Desmurget, 2011). Risken kan vara att eleverna inte får återhämta sig på fullt ut och/eller att 

tiden framför skärmar sammantaget under en dag blir alldeles för lång för deras välmående 

(Desmurget, 2011). 

Ur etiskt synpunkt kan vi utifrån resultaten utläsa vikten av reflektion om ansvaret lämnas 

över till omyndiga elever att hantera en mobiltelefon på lektionstid och/eller på raster eller 

låta mobiler användas på skoltid, om koncentrationssvårigheter exempelvis finns. Vi tänker 

att en reflektion krävs kring förväntningarna på elevernas prestationer, baserad på forskning. 

Indikationer kan utläsas i studien om risker för sjunkande resultat hos eleverna genom viss 

form av skärmanvändning. En annan viktig aspekt är att individer med neuropsykiatriska 

diagnoser som autism och ADHD är mer sårbara vad gäller krav och intryck i miljön 

(Lagerqvist & Lindgren 2012) och därför kan behöva fler pauser. Attwood (2009) fastslår 

dessutom att den medvetna närvaron är särskilt viktig för elever inom AST och ADHD 

eftersom denna elevgrupp bland annat är överkänslig mot vardagliga intryck. Det kan finnas 

en risk för att den medvetna närvaron minskar om skärmar används i skolmiljön. Dessa 

elevers vila bör vara utformad som anpassad återhämtning. Sammanfattningsvis kan vi utifrån 

forskningen, som föreliggande studie bygger på, konstatera att ett kunskapsrelaterat arbete på 

rätt nivå, krav-anpassat och utfört i samarbete eller i närhet av andra är att föredra för dessa 

elever.  

7.4. Metoddiskussion 

Vi är medvetna om att vi har mycket att lära oss om kvalitativ metod och det metodiska 

arbetet vad gäller presentation av urval av litteratur kan stärkas ytterligare. Vårdnadshavarnas 

perspektiv och påverkan ingår i en ytterligare möjlig dimension, men som vi har valt att inte 

fördjupa oss i.  

Kvalitativa och kvantitativa avhandlingar och artiklar ger evidens till studien och med data 

från tre intervjuer som föregick litteraturstudien, ger detta ett lite bredare underlag. Eljertsson 

(2014) menar att det är viktigt att underbygga sina teorier, något som eftersträvas i 

föreliggande arbete. Då empirin bygger på studier från olika länder har det funnits ett större 

urval. Samtlig relevant empiri togs med medan den empiri som behandlade svag teoretisk 

begåvning, endast funktionsnedsättning, IT-frågor generellt eller elever i särskolans målgrupp 

tillhör inriktningar valdes bort.  
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Empirin från informanterna i intervjuerna belyste hur skärmar används på olika sätt och den 

varierande förförståelsen som lärare i dessa verksamheter har och står inför. Valet av metod 

(Bell, 2006., Kvale & Brinkmann, 2014 & Nilholm, 2016) visade sig vara till en nackdel när 

vi först utgick från en studie baserad på intervjuer. Det var svårare att hitta informanter än vi 

trodde från början. Möjligen borde vi ha gjort etnografiska observationer i klassrummen 

istället, men då hade det istället funnits andra hinder som medgivande av målsman till 

minderåriga elever och svårigheten att få besöka elever med autism och/eller ADHD, som 

kanske blir stressade av okända utomstående människor i deras klassrum. Intervjufrågorna var 

begränsade till skärmar och digitala medier, något som begränsade svaren till det området. I 

studien är det lärarnas och författares perspektiv som utgör grunden för studien och vi är 

medvetna om att elevernas röster inte finns med. Av etiska skäl, vore det första steget att låta 

eleverna få sin röst hörd inom fortsatt forskning om ämnet.  

7.4.1. Slutsatser 

Forskningsöversikten har bidragit till slutsatsen om det invecklade förhållandet mellan 

regeringens beslut om digitalisering och bristande forskningsunderlag inom områden knutna 

till AST med/eller utan ADHD. Skärmar används i vissa fall godtyckligt för denna elevgrupp, 

istället skulle lärare själva kunna medverka och skapa egna, alternativa, hjälpmedel. Detta 

med stöd av aktuell forskning, som lämpar sig till skolan.  

En annan tanke, runt detta, vore att lärarnas kunskap skulle stärkas genom att de själva tar 

kommandot över vad de erbjuder eleverna på skärmarna. Idag implementeras teknik som har 

köpts in i skolmiljöer och som i många fall har marknadsförts som kunskapsgenererande av 

företag. Intressant vore dessutom att se en “elektronisk fasta” som ett experiment för att se 

vad som skulle hända med eleverna (och lärarna) om skärmar togs bort under en månad och 

byttes ut mot exempelvis ljudböcker som får lyssnas på i mjuka sittsäckar, i spartanskt inredda 

rum. I studien synliggörs elevgruppen som relativt homogent behandlad i lärmiljön, medan 

komplexiteten utifrån diagnoser och personligheter är osynlig. En större individfokus och fler 

flexibla lösningar för skärmanvändande skulle gynna eleverna bättre för att kunna möta 

skolans läroplan, enligt vår tolkning av resultaten. Nu framstår glappet mellan pedagogiska 

aktiviteter och ensamhet bakom skärmen ganska stort ut i vissa fall. 

Samtlig forskning i denna studie belyser skärmar ur flera aspekter. Lärare bör se och styra vad 

som händer på skärmen och främst använda skärmen kunskapsrelaterat eller som ett tekniskt 
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verktyg för exempelvis stöd av olika slag. Då icke-kunskapsrelaterade skärmanvändning, som 

förekommer i studien, kan innebära risker, bli kontraproduktiv och även missgynna 

inkludering. När arbetet med skärmar är inriktat mot belöning och beteendemodifiering, 

indikerar studien att det inte gynnar kunskapsinhämtning och inte heller att individerna 

utvecklar sin självständighet. Vi tänker att det vore lämpligare att elever fick tränas i att förstå 

sina svårigheter i sitt sociala sammanhang och få hjälp med att utveckla dem istället, något 

som skulle kunna gynna deras självständighet. Utifrån studiens resultat, finns indikationer på 

att andra aktiviteter skulle kunna gynna dessa elever mer än skärmar, särskilt under 

vilostunder och på raster. Skolorna skulle kunna erbjuda miljöer där intrycken begränsas, som 

tysta, nedsläckta rum, mer idrott och rörelse och aktiviteter där eleverna får träna på social 

samvaro med allt vad det innebär.    

 

7.4.2. Fortsatt forskning 

Vi kunde konstatera att det fanns en lucka vad gäller forskning relaterad till skärmanvändning 

för elever inom autismspektrum/ADHD på skoltid, vilket vi ser som ett viktigt område för 

fortsatt forskning. Mer forskning tänker vi behövs även om elevers studieresultat på skolor 

där skärmar används i olika syften, med eller utan tillgång till dataspel på skolan. Det skulle 

vara intressant med en jämförande studie för att kunna jämföra resultaten. Ett annat tänkbart 

arbete skulle kunna vara att undersöka om skolor generellt arbetar kompensatoriskt eller 

väljer att fokusera på att bygga upp redan starka förmågor.   
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8.1.Bilagor 2/2: 

8.1.2. Bilaga 1/2; Intervjufrågor: 

  

  

 Vad har ni och vad använder ni för tekniska hjälpmedel på skoltid? 

 Hur används de? 

 Hur används lärplattorna/annat under lektionstid? 

 Har eleverna egna mobiler under skoltid och på raster? 

 Hur fungerar det? … 

 Vad är avsikten med att ha dem, tänker du? 

 Hur tänker du kring elevers användning av egna mobiler under skoltid? 

 När ser du som lärare störst vinst av att använda dig av skärmar? 

 Finns det andra sammanhang då elever har tillgång till skärmar? 

 Vilka fritidsaktiviteter erbjuds på din skola med skärmar ? (...Film, iPad, 

uteverksamhet eller Pokemon go-jakt?) 

 Erbjuds eleverna skärmar på rasterna under fritids? 

 Hur tänker du runt elevernas återhämtning under rasten? Finns det möjlighet till 

pauser? 
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8.1.3. Bilaga 2/2; Följebrev till Rektorer, inför intervjuerna: 

  

Stockholms Universitet 

Specialpedagogiska institutionen 

VT 2018 

  

Till rektor 

Vi är två studenter, Heidi Axelsson och Anita Korhonen, som studerar till 

specialpedagoger på Stockholms universitet och skriver just nu vårt 

examensarbete. I vårt arbete undersöker vi hur lärare arbetar med 

teknologiska verktyg i verksamheter för elever diagnosticerade med autism 

och eller ADHD. Vi önskar komma i kontakt med lärare som kan tänka sig 

att bli intervjuade av oss i max 20 min. Vi kommer naturligtvis till skolan för 

intervjun men om lärare föredrar att träffas på valfri annan plats går det också 

lika bra. Det skulle vara värdefullt för oss om så många som möjligt önskar 

ställa upp på intervju! Självklart kommer vi dela med oss av studiens resultat 

så att den kan berika er på skolan med ny forskning och nya infallsvinklar! 

Alla informanter kommer att avidentifieras och vi följer Vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer. 

  

Tack på förhand! 

Mvh: Heidi Axelsson och Anita Korhonen 

  

Om du har några frågor eller funderingar runt uppsatsen, kan du vända dig till oss, studenter vid 

Stockholms universitet, på specialpedagogprogrammet; 

Heidi Axelsson:  XXXX 

Anita Korhonen:  XXXX 

eller våra kurs-ansvarige, XXXX XXXX: XXXX 
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