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Surfplattan 

Möjligheter i matematikundervisningen för barn i behov av särskilt stöd 

Therese Johansson 

Sammanfattning 
Denna studie är en litteraturstudie med hermeneutisk utgångspunkt och innehållsanalytisk metod. 
Genom att analysera olika vinklar och synpunkter utifrån syftet att undersöka vilket bidrag surfplattor 
kan ge undervisning i matematik har fem teman hittats. Baserat på syftet har tre forskningsfrågor 
skapats och reflekterats kring i dessa fem teman. Frågorna är vad det finns för syfte att ta in surfplattan 
i matematik, vad de generellt kan bidra med och vad surfplattor specifikt kan ge barn i behov av 
särskilt stöd.  

Dessa fem teman är övning, belöning, samspel, kommunikation och utforskande förhållningssätt.  

Resultatet har visat att surfplattor ofta används till övning, både generellt, i matematikundervisning 
och för barn i behov av särskilt stöd. I denna övning ingår ofta belöning och fungerar som en 
motivation för barn som tappat koncentrationen. Däremot visar även forskning på att surfplattor 
används för reflektion, diskussion och interaktion. Genom reflektion och diskussion samspelar barn 
med andra och utvecklar sina tankar. Detta oberoende på ämne, samtidigt som det verkar inkluderande 
för barn i behov av särskilt stöd. Vidare visar mycket av empirin på att ett utforskande förhållningssätt, 
där barnen får testa sig fram och forska, är syftet med kommunikation och samspel. Inom matematik 
blir detta utforskning av koncept genom manipulation. Endaste en artikel nämner hur detta kan hjälpa 
barn i behov av särskilt stöd.  

Surfplattan erbjuder oändligt många möjligheter beroende på vad den väljs att användas till.  

Nyckelord 
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Förord 
Mitt intresse kring att studera om IKT och framförallt surfplattor väcktes när en bok om matematik 
och lärplattor, d.v.s. surfplattor, sattes i min hand av min dåvarande verksamhetschef. Dessutom 
tillkom en iPad och den skulle användas. Punkt slut. Varför var min fråga jag aldrig fick svar på, utan 
hänvisades att koppla varje program till läroplanen.  
 
Där står jag nu och har därför valt att skriva denna studie om IKT. Jag hoppas kunna bidra till 
reflektion och tankar om IKT och surfplattan; detta verktyg som har oändligt med möjligheter om vi 
bara tar oss tid att se dem.  
 
Vidare vill jag passa på att tacka mina föräldrar som alltid har stöttat mig och hejat på mig. Ni har 
aldrig hållit mig tillbaka, även om det mål jag strävat mot varit ouppnåeligt. Dessutom ställer ni alltid 
upp, även med att skriva ut 1000 sidor artiklar. Tack också till mina vänner, speciellt Sofia och Linda 
som har korrekturläst och diskuterat med mig fast ni doktorerat i helt andra ämnesområden. Slutligen 
ett självklart tack till min handledare Malin Rohlin som sett till att arbetet med denna studie gått 
framåt.  
 
Barn använder inte digitala medier, de skapar dem (eg. översättning), (Kjällander & Moinian, 2014). 
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Inledning 
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är idag något som används av gemene man överallt. 
Om vi tittar in i en buss eller på ett kafé i vilken stad som helst i landet och studerar vad människor gr 
ser vi många med en dator, surfplatta eller smartphone framför dem. Det debatteras om att vi aldrig är 
’frånkopplade’ och att det stressar oss. Vi är anträffbara vilken tid som helst och på många olika sätt. 
Därtill finns även sociala medier med vilka vi kan berätta för hela världen vad vi gör och komma i 
kontakt med andra människor. Det diskuteras om att barn spenderar mer tid inomhus vid ’paddor’ än 
vad de gör utomhus och när inte ens skaparen till surfplattor låter sina barn få använda den blir det 
stora rubriker. Var? På sociala medier. Å andra sidan finns det ett antal bloggar med fokus just på IKT 
och vad det kan ha för nytta i vardagen, på arbetet eller i skolan. De ger en uppsjö av förslag på 
program och hur dessa kan användas. Vi kan inte undgå IKT i ett land uppkopplat som vårt, som är ett 
av de länder som ligger i topp, i detta (Connectivity scorecard, 2013). 

Att vi är ett av de länder främst i uppkoppling mot IKT skapar ett krav på lärare att ha med IKT i sin 
undervisning, eftersom det står inskrivet i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lgr 11, 2011) att ny informationsteknik ska presenteras och användas i skolan. ”I vår 
tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens 
samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, 
samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig. ” (a.a, s.269). 
Emellertid har Samuelsson (2014) visat på att det finns en oklarhet kring skolornas uppdrag med IKT. 
Författaren menar att det saknas didaktisk kunskap i IKT hos lärare (Samuelsson, 2014). Vidare pekar 
Skolverket (2013) på att många lärare vill utveckla sin kompetens inom IT (Skolverket, 2013).  
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Bakgrund 
Samhällets utveckling ställer krav på skolans utveckling genom att den kunskap som behövs för att 
bidra till samhället är under ständig förändring (Samuelsson, 2014). Detta är något som syns i 
skollagen (SFS 2010:800) där det står att undervisningen ska bidra till att utveckla eleverna till 
ansvarskännande medborgare. Därefter har läroplanen (Lgr11) beskrivit att modern teknik har blivit en 
stor del av samhället och bör finnas med i all undervisning.  

”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas 
lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan 
ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram 
alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, 
med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.” (Lgr 11, 2011, s.9).  

Mot bakgrund av detta har ett av de övergripande målen blivit att elever i alla ämnen ”kan använda 
modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (a.a., 
s.14).  Detta ses om en nödvändig kunskap och en förutsättning för fortsatt utbildning (Lgr11, 2011). 
Samtidigt menar Samuelsson (2014) att det är en lång process med lagar och läroplaner och därav kan 
inte dagens samhälle synas i dessa. Vidare fann Samuelsson (2014) att skolors uppdrag kring IKT inte 
är klarlagt eftersom mål kring IKT inte skrivs fram tydligt i styrdokumenten. Detta gjorde att IKT inte 
blev något ”naturligt inslag” (a.a., s.87) och Samuelsson (2014) ifrågasätter skolans förmåga att ge en 
likvärdig utbildning inom digital kompetens. Lika viktigt är att författaren påpekar att detta kan bero 
på lärarnas kompetens inom IKT (Samuelsson, 2014). Tilläggas kan att Granberg (2011) trycker på att 
det är viktigt för barn och elever att använda IKT för att vara delaktiga i dagens samhälle och att det 
egentligen handlar om att lära genom IKT, inte om IKT, när man ser till hur fort förändringar sker 
inom IKT. Däremot har denna utveckling gått långsamt och även denna författare ser till att det 
handlar om lärarnas kunskap och utbildning (Granberg, 2011). Likaså fann Skolverket (2013), och 
även lärarna själva ansåg, att de behövde utbildning inom IKT. Emellertid anser Skolverket (2013) att 
det har skett en förändring i skolorna sedan 2009. Det finns fler IKT-verktyg ute på skolorna och 
tillgängligheten är större. Mycket kommunikation sker via IKT, undervisning i källkritik har ökat och 
surfplattan har fått ett genombrott i alla skolformer, eftersom den erbjuder nya förutsättningar för 
lärande. Därtill används också IKT som kompensatoriska verktyg i hög utsträckning för barn i behov 
av särskilt stöd (Skolverket, 2013).  
 
Samtidigt som ny informationsteknik presenteras ska matematikundervisning idag enligt Lgr 11 
(2011) fokusera på fem förmågor; analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppslig förmåga, 
resonemangsförmåga och problemlösningsförmåga. Därtill delar forskare som Baroody, Feil och 
Johnson (2007) samt Sfard (1991) upp matematiska kunskaper i procedurell och konceptuell kunskap, 
som påverkar dessa förmågor. Med procedurell kunskap menas att eleven vet hur en uppgift ska lösas, 
proceduren. Medan konceptuell kunskap även innefattar varför en uppgift ska lösas på det sättet, 
konceptet. Enligt Baroody, Feil och Johnson (2007) kan båda dessa vara både djupa och ytliga. De 
djupa versionerna av båda kan inte existera utan varandra, i kontrast till de ytliga som kan stå för sig 
själva. Sfard (1991) håller med i denna slutsats och menar att dessa två bara är ”different sides of the 
same coin” (a.a, titelsida). Det är mot den konceptuella kunskapen utbildningen ska sikta, eftersom 
den innebär möjligheten till generaliseringar och en vidare förståelse av matematiska begrepp och en 
flexibilitet i det matematiska tänkandet (Baroody, Feil och Johnson, 2007).  
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras först hur IKT kan interagera med olika lärandeteorier för att sedan försöka 
visa hur IKT kan påverka specialpedagogik och matematik för att slutligen koncentrera på surfplattan.  

IKT och lärande 
IKT är en egen värld i sig och har ändrat på våra liv på ett ”grundläggande sätt” (Strandberg, 2006, 
s.93). IKT är konstant närvarande i våra liv och har förändrat vårt sätt att kommunicera. Det har blivit 
ett verktyg vi använder till mycket och därmed även kan användas till lärande (Strandberg, 2006). 
Beroende på vilken teoretisk utgångspunkt man har kan IKT bidra på olika sätt till lärande. Selwyn 
(2011) radar upp de fyra vanligaste; Behaviorism, kognitivism, konstruktionism och sociokulturellt 
perspektiv, men erbjuder även en femte; konnektionism (eg. översättning) eftersom ingen av de 
tidigare utformades när digital teknik fanns (Selwyn, 2011).  
 
Inom behaviorism är det betingelser och förstärkning som är vad som kan kopplas till IKT. Genom 
drillövningar får eleven antingen beröm genom en ny uppgift eller får göra om uppgiften tills eleven 
får det rätt (Skinner, 2008; Selwyn, 2011). Skinner (2008) beskriver en ”undervisningsmaskin”, som 
effektiviserar undervisningen genom att omedelbart berätta om svaret är rätt eller fel (Skinner, 2008). 
Dock finns det många som är kritiska till detta. ”Sammantaget kan Skinners behavioristiska pedagogik 
i nuvarande tillämpning snarast beskrivas som en teori om undervisning än som en teori om lärande, 
då ingen vikt läggs vid de inre processerna” (Fleischer, 2013, s.45). Vidare varnar Kjällander (2014) 
att detta kan reducera elevens digitala interaktion till att handla om att få poäng eller klara av ett spel 
istället för att stödja lärande (Fleischer, 2013; Kjällander, 2014). Även inom kognitivism är det fokus 
på individen och dess mentala processer samt hur dessa kan interagera med en dator. Emellertid har 
syn på lärande tagit ett steg mot det sociala och med början i konstruktionism, i vilket lärande ses som 
att det sker i problem baserade på tidigare erfarenheter och kunskaper. Konstruktionism ser IKT som 
ett verktyg för forskning (Selwyn, 2011). 
 
När det gäller ett sociokulturellt perspektiv ses IKT som ett verktyg för kommunikation. Det blir i sig 
en social resurs. Dessutom kan verktyget ses som en person i sig. Någon som har mer kunskap och 
som hjälper barnen framåt i att hitta lösningar och utveckla sin kunskap (Selwyn, 2011, Strandberg, 
2006; Säljö, 2014). Genom IKT kan man nå ”… personer bortom de rumsliga gränserna.” (Fleischer, 
2013, s.47) och därigenom kommunicera med alla möjliga människor (Fleischer, 2013). Dessutom kan 
barn genom digital teknik arbeta som de är vana att göra, det vill säga att ” göra innan de vet” 
(Strandberg, 2006, s.93). De kan testa och mecka sig fram inom den digitala världen, likadant som de 
även närmar sig nya leksaker på (Strandberg, 2006).  

”However, while these theories may provide powerful explanations of how tecnologies could 
be designed and used to support, enhance and even improve learning, they do not always 
provide realistic accounts of how technologies are actually being used to support learning 
(Selwyn, 2011, s.80). 

Med detta citat som bakgrund demonstrerar Selwyn (2011) på konnektionism. I detta ingår ett kritiskt 
tänkande och att kunna använda den information som finns till hands samt göra kopplingar mellan den 
(Siemens, 2004; Selwyn, 2011). Även Watson (2001) visar på att IKT erbjuder stora möjligheter till 
att samla information, bedöma information och kritiskt granska information, vilket leder kring 
förståelse kring validitet och trovärdighet (Watson, 2001). 
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Även andra har sett att digital teknik kräver något mer än vad de traditionella teorierna har som grund, 
speciellt eftersom det ställer nya krav på kommunikation och kritiskt tänkande (Shaffer, 2008). 
Kjällander (2014) åskådliggör detta och redovisar för ett sjätte perspektiv. ”Perspektivet kallas Design 
för lärande och bygger på en syn på interaktion, meningsskapande och lärande som teckenskapande 
multimodala aktiviteter.” (a.a, s.30). Detta perspektiv interagerar med det sociokulturella perspektivet i 
den aspekten att digital teknik ses som ett kommunikativt verktyg, likaså ett hjälpmedel för samarbete 
menar Selander och Kress (2010). Lärande anses som en förmåga till att kunna använda de olika 
teckenvärldar som finns på ett meningsfullt sätt och att lärande är en process som aldrig tar slut, utan 
pågår hela tiden. Med teckenvärldar syftar Selander och Kress (2010) på de ljud, gester, bilder, texter, 
musik, matematiska symboler, andra symboler och ord vi använder för att skapa mening. I detta spelar 
kommunikation en stor roll. Dock ses inte kommunikation som ett verktyg för kunskapsöverföring. 
Kommunikation är i detta synsätt till för att utbyta kunskaper, generera nya kunskaper och reflektera 
kring kunskaper (Selander & Kress, 2010). Såsom i ett sociokulturellt perspektiv är erfarenheter och 
tolkningar inom multimodalt perspektiv en framträdande aspekt för kommunikation, eftersom de 
påverkar de tecken man använder för att skapa mening (Kjällander, 2014; Selander & Kress, 2010). 
Detta gör IKT till ett mångfacetterat verktyg, eftersom många olika teckenvärldar kan användas, och 
underlättas, i arbetet med IKT. Dessutom finns många olika representationsformer inom IKT. IKT blir 
en del av meningsskapandet (Kjällander, 2014).  

IKT och specialpedagogik 
Inom specialpedagogik är inkludering ett ledord; eleven ska inkluderas och det är organisation som 
ska ändras på det sätt att den möter elevens behov, vilket Skidmore (2004) kallar det organisatoriska 
paradigmet. Emellertid menar Skidmore (2004) att det borde vara ett samspel mellan det individuella, 
sociala och organisatoriska för att skapa en helhet (Skidmore, 2004). Genom IKT kan elever i behov 
av särskilt stöd inkluderas lättare i undervisning och samtidigt känna sig delaktiga. IKT har möjlighet 
att vara ett stöd i utveckling inom kommunikation, interaktion, lärande, emotionellt och socialt. 
Emellertid kan det finnas många anpassningar att göra för att eleverna ska ha tillgång till dessa verktyg 
(Florian, 2004). Brodin (2010) instämmer i dessa anpassningar, men uppmärksammar att vissa elever 
med motoriska svårigheter ändå inte inkluderas till fullo. Det noterades även att information var lättare 
att komma åt kring läxor m.m. via IKT, men att detta är något som erbjuds alla elever. I Brodins 
(2010) mening har IKT potential att bidra till inkludering och en likvärdig utbildning (Brodin, 2010). 
IKT kan även vara en tillgång i bedömning, även om det är summativ bedömning, genom att spara tid 
och pengar samt ge motivation till elever och öka precision av resultaten (Williams & Nicholas, 2006; 
Singleton, 2004).  Inom IKT går det också att individualisera lärandet samtidigt som utforskande, 
exempelvis via internet, underlättas. Dessutom kan IKT vara ett stöd vid skrivning i form av de olika 
skriv-verktyg som finns och vid kommunikation, även för de som inte kan tala via voice-synthesizers. 
Emellertid är de flesta åtgärder gjorda för människor med problem med synen, som större text och 
uppläsning, medan människor som behöver utveckla sin kognition inte har lika stor tillgång till 
anpassningar (Williams & Nicholas, 2006). Johnson (2013) noterade att elever med utvecklingsbehov 
inom kognition tog till sig IKT, i detta fall surfplatta, och att det var ett perfekt verktyg för elever med 
diagnoser i ADHD och autism som genom visuellt stöd förde planering. Den hjälpte också elever som 
behövde öva upp sin finmotorik. Dessutom verkade surfplattan motiverande för alla elever. Både 
Johnson (2013) och Watson (2001) fann att läraren är den viktigaste komponenten i alla förändringar 
som sker och därmed den som måste se till att IKT kommer till nytta i klassrummet (Johnsson, 2013; 
Watson, 2001). 
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IKT och matematikundervisning 
Egentligen har IKT och matematik en lång historia, om man ser till miniräknaren och datorn.  
Därefter har IKT bara utvecklats och eskalerat, men undersökningar har visat att IKT har gett blandade 
resultat och ofta inte bestående resultat eller bidragit till lärande (Loong, Doige & Groves, 2011). 
 
Enligt Skolverket (2013) används IKT i Sverige minst i undervisning i ämnet matematik (skolverket, 
2013). Trots detta har Fister och McCarthy (2008) funnit att vid Murray State University har IKT 
bidragit till att en matematikkurs som var impopulär blev populär. Genom IKT, och i detta fall 
surfplattor, fick matematikstudenter möjlighet att reflektera och argumentera kring problemlösning på 
ett helt annat sätt än vad som kunde erbjudas tidigare, och därmed ökade även studenternas 
matematiska tänkande (Fister & McCarthy, 2008). IKT kan bidra till interaktion och samarbete mellan 
eleverna eftersom det går fort att kommunicera via IKT (Polly, 2014). 
 
IKT har potentialen att underlätta lärande i matematik och hjälpa elever att förstå begrepp samt öka det 
matematiska tänkandet hos elever. (Hillman & Säljö, 2014; Polly, 2014). IKT kan vara ett stöd i 
elevernas utforskning av matematiska begrepp, göra det lätt att modellera situationer, minska den 
kognitiva bördan och ha ett större fokus på koncept, resonemang och utvärdering. Dessutom visar IKT 
ett dynamiskt sätt att arbeta med representationer och en lätthet att manipulera representationer (Polly, 
2014). IKT erbjuder en manipulation av problem som konkreta verktyg inte gör (Hillman & Säljö, 
2014; Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen & Doig, 2009; Bottino & Kynigos, 2009). Exempelvis i 
subtraktion vid ’växling’, där man i arbete med konkret material inte förmår bryta tiostavar i tio bitar 
utan måste växla. Inom IKT-program finns möjligheten att bryta sönder denna tiostav och därmed visa 
växlingen på ett mer konkret sätt. Dessutom går det att eliminera kognitiva krav på detta vis 
(Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen & Doig, 2009, ). ”ICT can facilitate access to mathematical 
concepts by means of the exploration and the manipulation of concrete representations.” (Bottino & 
Kynigos, 2009, s.206). För att kunna erbjuda att detta matematiska lärande ska ske i IKT menar 
Bottino och Kynigos (2009) att det är viktigt att vilket program som än skapas behöver vara 
interaktivt, representera koncept på olika sätt, hjälpa elevers utveckling genom social interaktion samt 
att bidra till bedömning (Bottino & Kynigos, 2009).  
 
Samtidigt noteras det att IKT används för det mesta till drillövningar, det vill säga upprepande 
aritmetik där ingen reflektion behövs (Polly, 2014; Attard, 2013; Bottino & Kynigos, 2009). Genom 
att fokusera på färdigheter blir det lätt att redovisa dessa för omvärlden, men det leder bort från 
djupare reflektion (Fleischer, 2013). Emellertid anser Clements (2002) att drillövningar kan vara bra 
för eleverna, eftersom det utvecklar kunskaper inom räkning och sortering. Det har möjlighet att öka 
elevers förmåga till automatisering, men för att behärska dessa program behövs en förförståelse kring 
matematiska koncept (Clements, 2002). 
 
Tilläggas kan att det är läraren som ser till att lärandet hamnar i matematik och IKT formas av läraren 
och vad läraren ser för mål. Å ena sidan kan IKT komplettera befintliga metoder, å andra sidan kan 
IKT verka för utforskande metoder med resonemang och reflektion (Hillman & Säljö, 2014; Palmér & 
Ebbelind, 2013). Det är inte verktyget i sig som bidrar till matematiskt lärande, utan hur det används 
för att stödja elevers lärande och hur det är relaterat till målet i arbetsområdet (Loong, Doig & Groves, 
2011). Blau, Peled & Nusan (2014) fann att lärare inte förändrade sin roll när de tog in IKT i 
klassrummet, utan använde det som ett komplement till redan vedertagen pedagogik, som helklass- 
och katederundervisning (Blau, Peled & Nusan, 2014). Vidare menar Artigue (2010) att det största 
problemet lärare har med att förbättra undervisning i matematik med IKT är att det finns mycket 
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information och möjligheter som behövs struktureras och funderas kring (Artigue, 2010). Tilläggas 
kan att Player-Koro (2012) visar på att utbildningen för matematiklärare lägger fokus på de 
traditionella metoderna. IKT används bara för att återge dessa metoder och forskaren föreslår att 
värdet av IKT i undervisning om matematikundervisning behöver synas i sömmarna (Player-Koro, 
2012).  

Surfplattan 
I denna komplexa verklighet, som Lgr 11 (2011) tar upp, är surfplattan en del av idag. Redan 2013 
fann Skolverket (2013) i sin undersökning att surfplattan blivit allt vanligare, främst i förskolan och i 
grund- och gymnasiesärskolan. De fann att det är vanligt att barn i behov av särskilt stöd har tillgång 
till olika IT-verktyg, däribland surfplattan. Däremot såg de att matematik är det ämnet där IT används 
minst (Skolverket, 2013).  
 
Det finns mycket att tillgå på en surfplatta: organisatoriska program, kommunikations-program, 
program för läsning och skrivning, program för matematik, program för målning och program för 
musik. Inom skolan används främst program som berör läsning, skrivning och matematik, men också 
för att nå internet för att kunna forska kring olika ämnen. Där tillkommer också bloggar och 
lärplattformar där lärare kan lägga ut läxor, skriva IUP och delge information till elever och föräldrar 
(Johnson, 2013; Granberg, 2011). 
 
För att kunna ta till sig och arbeta med en surfplatta behöver inte eleverna vara läskunniga menar 
Kjällander och Moinian (2014). Genom den multimodala miljö som surfplattor erbjuder sker ändå en 
kommunikation och meningsskapande. Dessutom ger surfplattan prompter som uppmuntrar till 
interaktion och meningsbyggnad. Det gör att eleverna får ett bemyndigande i sitt lärande och sin 
kommunikation som är till deras fördel. ”through the interaction with new technologies, young 
children’s agency is highlighted long before they can talk read or write” (Kjällander & Moinian, 2014, 
s.14). Elever går om vissa vuxna i sitt tekniska kunnande och ofta har det setts att elever och vuxna lär 
tillsammans vid användande av IKT (Kjällander & Moinian, 2014). Emellertid erbjuder även 
surfplattor många distraktioner och det som var meningen att lära blir till något annat (Kjällander & 
Moinian, 2014; Banister, 2010; Attard, 2013). Samtidigt visar Banister (2010) att lärarna noggrant 
måste välja vad de vill ha med på surfplattorna, eftersom utbudet är stort, och se till vad de vill lära ut 
(Banister, 2010).  
 
Tilläggas bör även fördelarna och nackdelar med surfplattan i sig. Fördelarna med surfplattor är att de 
är lätta att flytta runt, anpassningsbara, lättförstådda och tar inte mycket plats. (Johnson, 2013; Attard, 
2013). Nackdelarna är att de är dyra och ömtåliga. Där tillkommer också att många lärare inte känner 
sig bekväma att använda surfplattor och att det inte bara är kostnaden för själva surfplattan att tänka på 
utan också kostnaden för olika program (Johnson, 2013). 
 
När det kommer till matematik används surfplattan ofta till drillövningar, där aritmetik och 
automatisering övas (Banister, 2010; Polly, 2014; Attard, 2013). Som en följd av detta menar Attard 
(2013) att surfplattan bara blir en ersättare för papper och penna och eleverna ges ingen större 
möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga samt resonemangförmåga (Attard, 2013). ”Many 
digital tools produced commercially for matehematics education are essentially electronic versions of 
textbooks or drill and practice, sometimes disguised as games.” (Bottino & Kynigos, 2009). Ändå 
ansåg lärarna i undersökningen av Polly (2014) att dessa drillövningar behövdes och underlättade för 



8 
 

barnens kognition. De ansåg att alla behöver träna sina beräkningskunskaper och använde surfplattan 
för det syftet. Surfplattan användes även som belöning för utfört arbete (Polly, 2014).  
 
Emellertid finns möjlighet för surfplattan att användas för andra ändamål. Den kan användas för att 
resonera och förklara koncept och genom olika presentationsprogram. Dessutom finns potentialen att 
program som inte är matematiska från början kan övergå till att vara det genom att diskutera den 
matematik som finns genom poäng, m.m. (Attard, 2013). Tillika kan surfplattan användas till att 
analysera och jämföra samt manipulera, vilket kan leda till konceptuell förståelse (Banister, 2010). 
Vidare finns möjligheter att surfplattan används för kommunikation och samarbete kring problem. 
Fister & McCarthy (2006) fann att när det var många surfplattor uppkopplade till varandra ledde det 
till en interaktion eleverna emellan genom utveckling, kritik och tänkande kring olika perspektiv för 
att lösa problem (Fister & McCarthy, 2006).  
 
När det gäller de program som finns anser Palmér och Ebbelind (2013) att olika interaktioner sker 
beroende på hur aktiviteterna har för ramar och vilken form av aktivitet som sker och påverkar därmed 
den matematik som går att lära. Med en klar ram, men med oklar form sker fler sociala interaktioner. 
De utgår från en syn på matematik som något som skapas i socialt samspel och grundas i resonemang 
och mening (Palmér, Ebbelind, 2013). 
 
Slutligen påpekar Lange och Meaney (2013) att man inte förutsätta kan att ett program som anses ha 
matematik som utgångspunkt kommer att väcka matematiska tankar hos barnen (Lange & Meaney, 
2013).  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vilket bidrag surfplattor kan ge undervisningen i matematik. 
Detta syfte har lett till följande frågeställningar:  
Vad finns det för syfte med att ta in surfplattor i matematikundervisningen?  
Vad kan de generellt sett bidra med? 
Vad är det surfplattor specifikt kan ge barn i behov av särskilt stöd i matematik? 
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Teoretiska utgångspunkter 
Denna studie är en litteraturstudie och har sin utgångspunkt i hermeneutik, närmare bestämt kritisk 
hermeneutik, eftersom målet med studien är att finna olika vinklar och synpunkter kring surfplattan 
från forskningsperspektiv. Därtill finns även en fundamental förförståelse hos författaren till denna 
text kring surfplattor och dess användande, vilket är en grundläggande del inom hermeneutik.  
 
Hermeneutik började på 1700-talet som en lära för tolkning av bibeltexter, men övergick sedan till 
tolkning av alla texter. Det vill säga att hermeneutik har sina grunder i tolkning av teologiska texter, 
där att hitta textens mening är i centrum (Patel & Davidson, 2003; Bryman, 2011). Grunderna inom 
hermeneutik är att genom språket kan forskare tolka och förstå andra människors upplevelser och 
synvinklar samt synliggöra sina egna (Patel & Davidson, 2003). I hermeneutiken är förförståelsen av 
det studerade ämnet en tillgång i tolkningen av texter. ”This process of interpretation can be described 
as a helix of circles” (Granberg, 2011, s. 22). Denna helix startar i förförståelsen och stiger i och med 
att data tas in och analyseras (Granberg, 2011; Patel & Davidson, 2003). Även Kvale och Brinkmann 
(2009) menar att grunden är i tolkarens förkunskap i ämnet och att därefter följer en process som är 
växelverkande mellan delar och helhet av texten. Författarna beskriver detta som en cirkel eller spiral 
(Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Vidare har olika inriktningar inom hermeneutik skapats av olika författare. Westlund (2009) beskriver 
tre olika inriktningar; existentiell inriktad hermeneutik, misstankens hermeneutik och allmän 
tolkningslära. Existentiell inriktad hermeneutik beskrivs som en tolkning av författaren bakom texten 
och här är förförståelsen av den upplevelse som tolkas viktig. Misstankens hermeneutik handlar mer 
om att tolka textens delar och kan få kvantitativa inslag genom att räkna ord. I allmän tolkningslära 
görs tolkningar genom att ställa delar av texten i relation till helheten, vilket ofta används vid tolkning 
av fabler (Westlund, 2009). Kvale och Brinkmann (2009) belyser att misstankens hermeneutik handlar 
om att tolka kritiskt och leta efter bakomliggande meningar (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
Tillika ser Bryman (2011) att hermeneutik handlar om att genom analys ska forskaren försöka finna 
vad författaren menar med sin text genom att utgå från det perspektiv författaren haft. Likaså måste 
forskaren se till både den sociala och den historiska kontext i vilken texten har skapats. Därtill 
kommer en inriktning Bryman (2011) kallar kritiskt hermeneutik. Detta innebär att forskaren följer tre 
moment som är grundbultar för kritisk hermeneutik. Dessa är att se till i vilket socialt och historisk 
kontext texten skapades, att se till de olika delarna av texten och vad de förmedlar samt tolkning av de 
två första. Detta ger perspektiv på analysen av texterna i fråga och går väl ihop med det 
tillvägagångssätt, kvalitativ innehållsanalys, som använts i denna studie (Bryman, 2011). 
 
I denna studie har några element, som insamling och analys av data, kunnat kopplas till både 
hermeneutik och grundad teori (GT), genom att datan har tematiserats och både del och helhet av 
texter har varit till grund för detta. Dock har inte jämförelser på ett kategoriskt och teoretiskt plan 
använts eller en hypotes skapats, vilket är målet i GT. Däremot kan den metod, kvalitativ 
innehållsanalys, som har använts även ha grunder i GT eftersom insamling av data och analys har skett 
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i en växelverkan (Bryman, 2011). Målet i GT och hermeneutik handlar båda om förståelse kring ett 
fenomen, men forskare inom GT har även som mål att skapa en teori av den datan som samlats in. 
Medan hermeneutikens mål är själva förståelsen och tolkningen kring texterna i fråga. När allt 
kommer omkring är det denna studies mål som har styrt att den teoretiska utgångspunkten hamnat i 
hermeneutik. 
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Metod 
Denna studie har sin utgångspunkt i hermeneutik med dokument som empiriskt material och metoden 
som använts är kvalitativ innehållsanalys. ”Det inbegriper ett sökande efter bakomliggande teman i det 
material som analyseras” (Bryman, 2011, s.505). Innehållsanalys kan vara både kvalitativ och 
kvantitativ, eftersom det innebär en metod där forskare utifrån förvalda kategorier tematiserar och 
kodar texter för att testa hypoteser. I kvantitativ forskning innebär det exempelvis att se till hur ofta 
ord kopplade till de förvalda kategorierna framkommer. Denna metod utvecklades på 1940-talet, där 
Lasswell var en framträdande person (Bryman, 2011; Franzosi, 2008).  
Medan kvantitativ innehållsanalys utgår från att leta efter förvalda kategorier, utgår kvalitativ 
innehållsanalys från att hitta teman i texter, utan förutfattade meningar. ”Research using qualitative 
content analysis focuses on the characteristics of language as communication with attention to the 
content or contextual meaning of the text” (Hsieh & Shannon, 2005, s.1278). 
 
Ytterligare skillnader ligger i metoden i arbetet mellan kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. I den 
kvalitativa kan datainsamling och analys pågå samtidigt medan i den kvantitativa sker analysen alltid 
efter datainsamlingen, vilken visas genom statistik, och oftast av någon annan än den som samlat in 
data (Franzosi, 2008). Målet med kvalitativ innehållsanalys är att ge kunskap och förståelse kring det 
fenomen som studeras (Hsieh & Shannon, 2005). Innehållsanalys är en flexibel utgångspunkt, men 
dess flexibilitet begränsar även dess användande. Tillvägagångssättet kan användas på många olika 
slags insamlad data, men är beroende av kvalitén på denna insamlade data. Det kan även vara svårt att 
få svar på frågor som börjar med varför. Denna metod kan göra studien enkel att reprisera och följa 
upp, samtidigt som när man letar efter dolt innehåll kan leda till slutsatser som inte håller (Hsieh & 
Shannon, 2005; Bryman, 2011). Kvale och Brinkmann (2009) visar även de på att tolkningar kan vara 
av stor variation. Deras fokus är i intervjuforskning, dock höjer de en varning som även passar denna 
studie.  

”I aktuell intervjuforskning är huvudproblemet inte analysernas och tolkningarnas 
variationsrikedom, utan snarare att de forskningsfrågor som ställts till en text inte 
formulerats tydligt nog.” (Kvale & Brinkmann, 2009, s.228).  

Urval 
Eftersom surfplattor är ett någorlunda nytt verktyg i undervisning har litteratur valts efter deras 
relevans gentemot de frågeställningar som har varit utgångspunkt för denna studie.  
Till och börja med har ett urval skett kring vilken sorts litteratur som innefattats. Detta urval 
rekommenderas att vara av en eller två medier, enligt Bryman (2011) och i denna studie har 
vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker varit de medel som valts. Därtill har även vissa 
elektroniska resurser, som connectivity scorecard, tillkommit. Vilka sökmotorer som använts finnes 
under rubriken genomförande. 
 
Vidare har litteraturen valts efter relevans till syfte för denna studie samt frågeställningar, där urvalet 
började snävt med fokus på surfplattan för att därefter vidgas till matematik, specialpedagogik, IKT 
och slutligen pedagogik i koppling till IKT. Även detta beskrivs utförligare under genomförande. 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) benämner en sådan strategi som ”snöbollsurval” 
(a.a, s. 138). 
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Sedan har tidsperioden för omfånget av litteratur valts. Eftersom IKT är ett nytt fenomen om man ser 
till den uppsjö av litteratur som finns blev urvalet från 1990 och framåt. Bryman (2011) visar att 
tidsperioden som analysen ska rymmas av är beroende på händelsen man studerar (Bryman, 2011).  
Därefter har sedan Brymans (2011) checklista för bedömning och analys av dokument använts till en 
del. Frågorna ”Är materialet genuint? I vilket syfte skapades dokumentet? Kunde den person eller 
grupp som skapade dokumentet skriva auktoritativt om temat?” (a.a, s.509) har använts för att göra 
urval.  
 
I det urval av litteratur som funnits har de avhandlingar som inkluderats i studien berört IKT och 
pedagogik. Avhandlingar kring surfplattan specifikt har inte förekommit och till följd av detta fick en 
vidare sökning göras. Dock har många artiklar kring surfplattor skrivits och de artiklar som handlar 
om matematik eller syfte med surfplattor har räknats in.  Ett fåtal böcker rörande undervisning och 
IKT har påträffats och därmed tagits med.  
 
All litteratur som inkluderats är vetenskapligt förankrade, men eftersom surfplattan är en ny företeelse 
i undervisning har även artiklar från konferenser inräknats. Dessutom har vissa uttryck, som 
konnektivism, behövt en djupare förklaring och därmed har även litteratur kring detta innefattats.  
 
De artiklar, avhandlingar och böcker som har valts ut gentemot frågeställningen, men även gentemot 
de teman som anträffats under studiens gång. Dessa teman presenteras under resultat.  
 

Genomförande 
Eftersom den teoretiska utgångspunkten har varit hermeneutik och mitt empiriska material varit 
dokument har metoden kvalitativ innehållsanalys använts. Till följd av detta har inledningsvis 
litteratur genomgått en urvalsprocess där Brymans (2011) frågor för bedömning och analys av 
dokument varit till stor hjälp (Bryman, 2011). Efter detta urval har litteraturen gåtts igenom och 
analyserats samtidigt. Datainsamling och analys har skett i en växelverkan och parallellt med varandra, 
som i en helix (Granberg, 2011). Följaktligen har under tiden teman, som redovisas under resultat, 
framkommit och litteraturen har delats upp efter dessa teman. Vidare har en tematisk analys (Bryman, 
2011) använts i den formen av att teman har satts in i en ram och empirin har delats upp under dessa 
teman i ramen (se bilaga 1). Studien startade i Williams och Nicholas (2006) artikel och från denna 
spred sig till att ingå empiri om surfplattor, matematik och lärandeteorier.  
 
Sökmotorer som använts är ERIC, Diva, Google Scholar och Stockholms universitetsbiblioteks 
sökmotor. Dessutom har sökningar på tidskrifters hemsidor rörande pedagogik, didaktik och IKT 
skett. De sökord som använts är IKT, ICT, Surfplattor, iPad, tablets, matematik, mathematics, 
intention, education, specialpedagogik, special education.  
 
I sökandet av empiri har ett snöbollsurval (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013) använts 
som strategi. Till en början användes sökorden surfplattor och tablets, men antalet träffar blev ett 
tiotusentals, varav sökord som matematik och specialpedagogik lades till. Antal träffar kring detta är 
färre och därmed kunde litteratur väljas gentemot denna studies frågeställningar. Utifrån dessa har 
andra referenser funnits, som har visat på andra referenser som har visat på tredje referenser, vilket  
det i snöbollsurvalet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013) beskrivs tills det når mättnad.  
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Det ska klargöras att användandet av orden barn eller elever samt studenter har använts i olika stycken 
beroende på vilken ålder som fokuserats på i litteraturen. För förskoleforskning benämns de som 
observeras som barn, medan i grundskolan benämns de som elever. Slutligen gäller studenter i detta 
fall för universitet och högskola. Valet har blivit att ha detta kvar, för att visa att surfplattan är ett 
verktyg som inte begränsas av åldern. Dessutom har valet hamnat att skriva program, inte app eller 
applikation eftersom den litteratur som funnits inte bara har varit begränsad till surfplattan, utan också 
andra IKT-verktyg och därmed blev samlingsnamnet för deras mjukvara program.  

Trovärdighet/Validitet/Reliabilitet 
Eftersom innehållsanalys, som tidigare nämnts, är ett flexibelt tillvägagångssätt är det viktigt att under 
läsningen klargöra de teman som funnits. Kvalitativ innehållsanalys kan ha många utgångspunkter 
som kan variera med forskarens teoretiska utgångspunkt. Däremot finns ingen fast definition eller 
procedur, vilket har begränsat användandet (Hsieh & Shannon, 2005). Eftersom tillvägagångssättet gör 
studien lätt att upprepa ger detta en förutsättning för hög validitet samt reliabilitet, men detta är 
beroende av vad forskaren söker efter.  
 
Eftersom denna studies innehållsanalys har grundats i hermeneutik, där förförståelse är en grund och 
kopplingen mellan författarens synvinkel och den kulturella samt historiska synvinkeln är viktig, blir 
denna studie delvis subjektiv som en följd. Om andra skulle göra exakt samma studie med samma 
underlag, fast annan förförståelse eller annan kulturell bakgrund kan slutsatsen bli en annan. Vidare 
visar Backman (2008) på att tolkningar kan bli olika beroende på vilket paradigm forskaren tillhör 
(Backman, 2008). Den kunskap som varit underlag till denna studie har varit djup. Författaren till 
denna studie besitter djupa kunskaper om IKT av olika typer. Detta genom stor erfarenhet kring arbete 
med datorer, smartboards, interaktiva tavlor, lärplattformar, surfplattor och smartphones. Denna 
kunskap är både teknisk som pedagogisk, eftersom It-tekniker inte fanns till hands att hjälpa till vid 
problem. Därtill har erfarenheterna grundats i både klassrumsmiljö samt i arbete med en-till-en 
pedagogik. De tekniska kunskaperna hos denna studies författare är därför även de stora, tack vare ett 
tekniskt intresse som alltid funnits. Allt detta tack vare att det har ingått diskussioner kring matematik 
och surfplattor i utbildningen till speciallärare i matematik. Däremot har ingen berättat, eller har det 
tagits reda på, varför surfplattor kan användas i matematikundervisning.  
 

Forskningsetiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2013) har för att kunna sprida forskning som leder till utveckling utan att skada 
samhällets medborgare sammanfattat fyra forskningsetiska krav; Informationskravet, 
Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2013). 
Detta är en litteraturstudie och därmed blir kraven kring dessa principer lite annorlunda om än viktiga. 
De som är uppgiftslämnare i denna studie är andra forskare som har gjort sina artiklar offentliga på ett 
eller annat vis. Eftersom de är offentliga har forskarna redan gett ett allmänt samtycke till att andra 
använder deras upptäckter i sin forskning. Tillika behöver de inte informeras att denna litteratur 
används på grund av offentlighet. Ytterligare innebär det att konfidentialitetskravet inte är lika starkt. 
De referenser som använts ska redovisas. Vidare har inte författarnas personliga åsikter och uppgifter 
tagits med i detta arbete. Dessutom har noggrannhet kring att den valda litteraturen följt 
forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2013) varit viktigt i denna studie. 
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Eftersom denna studie har innefattat litteratur och inte personer har Mertons CUDOS-krav 
(Vetenskapsrådet, 2011) varit mer relevant. De består av Communism, Universalism, 
Disinterestedness och Organized Scepticism. Communism innebär att samhället ska kunna ta del av 
forskningen och att nya kunskaper inte får döljas. Framsteg i vetenskapen är grundad i samarbete 
forskare emellan och att dela nya kunskaper främjar detta samarbete. Universalism medför att endast 
vetenskapliga kriterier ska tas med. Disinterestedness går ut på att forskaren bara har som motiv att 
bidra med nya kunskaper. Slutligen innefattar Organized Scepticism ett kritiskt tänkande, men att 
vänta med bedömning tills forskaren har en tillräcklig mängd kunskap som grund (Vetenskapsrådet, 
2011). Dessa fyra har varit grundbultar i denna studie och efterföljts.  
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Resultat 
I litteraturgenomgången har fem framträdande teman hittats; övning, belöning, samspel, 
kommunikation och utforskande förhållningssätt. Beroende på vilken teoretisk utgångspunkt och syn 
på lärande litteraturen har blir syftet med att använda IKT och surfplattor olika. Viss litteratur tar upp 
många olika syften med IKT och surfplattor, men det som är gemensamt för alla är att läraren är en 
stor påverkansfaktor i arbetet med IKT (Granberg, 2011; Artigue, 2010).  

Övning 

Generella bidrag 
Inom flera studier togs drillövningar upp som ett syfte med IKT. I Skinners (2008) anda ses IKT som 
maskiner som ger undervisning genom att låta elever öva på det som de behöver bli bättre på (Skinner, 
2008; Banister, 2010; Selwyn, 2011). Eleverna får ett snabbt svar på om de gör fel eller rätt och oftast 
lämnas eleverna ensamma med tekniken i fråga (Polly, 2014).  

I matematikundervisningen 
Inom matematik ses IKT som ett sätt att öva upp automatisering och reproducera redan känd kunskap 
inom detta område. Inom de studier som undersökt vad surfplattan används till i undervisningen har 
det visat sig att surfplattan varit ett tillägg till en traditionell undervisning och enkelt sett ersatt 
läroboken, fast med fler animationer och snabb återkoppling (Attard, 2013; Polly, 2014; Player-Koro, 
2012; Bottino & Kynigos, 2009). IKT används för att lära eleverna känna igen siffror, räkna, pussel 
och sortering (Johnson, 2013; Clements, 2002).  

Barn i behov av särskilt stöd 

När det kom till övning för barn i behov av särskilt stöd lades fokus på bedömning och att öva upp 
andra förmågor, som finmotorik. IKT kan ge snabba svar på vad en elev behöver utveckla och en 
surfplatta kräver en finmotorik (Johnson 2013). Vidare användes övning som kompensation för elever 
i behov av kompensering, och dessa övningar visade sig vara effektivt (Clements, 2002).  

Belöning 

Generella bidrag 

Mellan övning och belöning finns många tydliga kopplingar. Endast två studier har nämnt att IKT har 
och kan användas som belöning ordagrant (Skinner, 2008; Polly, 2014). Som förstärkning vid rätt och 
fel beskriver många hur surfplattan har ett belöningssystem redan inbyggt i programmen (Polly, 2014; 
Selwyn, 2011). Surfplattan kan även användas som belöning för att ha klarat av andra uppgifter (Polly, 
2014). Dessutom kan surfplattan fånga en elevs intresse och därmed fånga koncentrationen hos eleven 
igen (Johnson, 2013).  
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I matematikundervisningen 

Många av studierna visar på hur övningsprogram har ett inbyggt belöningssystem genom att ge snabba 
återkopplingar och visuella belöningar som stjärnor när eleverna räknat rätt (Selwyn, 2011; Banister, 
2010).  

Barn i behov av särskilt stöd 
Belöning nämns specifikt i en studie med barn i behov av särskilt stöd där surfplattan används för att 
eleverna ska kunna hitta tillbaka till en god koncentration och på så vis orka hela lektionen ut 
(Johnson, 2013).  

Samspel 
Samspel har i den valda litteraturen setts på olika sätt. Delvis i koppling till kommunikation, men 
också som samspel mellan människa och maskin. Dessutom har det setts skillnad på interaktion med 
en vuxen och med andra barn eller elever 

Generella bidrag 
Att IKT kan vara en social resurs är genomgående under temat samspel. För det första har det funnits 
att det förekommer interaktion och dialoger barn och elever emellan för att ta sig framåt i spel och lösa 
problem (Strandberg, 2006; Kjällander, 2014; Selwyn, 2011). För det andra interagerar även barn och 
elever med själva IKT-verktyget (Säljö, 2014). Slutligen samspelar lärare med IKT, men oftast genom 
presentationer istället för att låta studenterna interagera med både teknik och varandra (Blau, Peled & 
Nusan, 2014). Vidare har forskningen visat på att i samspel med IKT får eleverna en helt annan agens 
och tillsammans skapar de betydelser och innebörder för olika uttryck samt en mening med arbetet 
(Selander & Kress, 2010; Kjällander & Moinian, 2014).  

I matematikundervisningen 

När det kommer till att använda IKT i matematik tryckte några forskare på att interaktion är viktigt för 
att nå matematisk potential, kunna diskutera, reflektera, presentera och förklara matematik (Lange & 
Meaney, 2013; Fister & McCarthy, 2008). Hur detta kan gå till är oändligt, men Fister & McCarthy 
(2008) visar på skillnaden mellan att bara ha en surfplatta i klassrummet mot att ha många och att båda 
sätten fungerar väl när man diskuterar matematik. Vilken sorts diskussion och interaktion som sker 
och om diskussionen hamnar i matematik beror på programmet (Palmér & Ebbelind, 2013). Därtill 
kommer lärarnas kunskaper som en faktor för användandet av IKT (Loong, Doig & Groves, 2011). 
 

Barn i behov av särskilt stöd 

Surfplattor är ett verktyg som kan verka för inkludering eftersom det gör många saker lätt tillgängliga. 
Däribland är lärplattform och sociala medier två exempel. Dessutom verkar de motiverande och kan 
slå ner barriärer för barn i behov av särskilt stöd (Johnson, 2013; Florian, 2004; Brodin, 2010).  

Kommunikation 
Som tidigare nämnts har kommunikation och samspel en tydlig koppling, men vissa studier har enbart 
fokuserat på IKTs kommunikativa sida och därmed har kommunikation blivit ett eget tema.  
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Generella bidrag 

Strandberg (2006) menar lärande sker genom kommunikation och att IKT har omskapat traditionell 
kommunikation, vilket flera av författarna ser. Via internet kan man nå alla möjliga människor och 
utbyta tankar med dem, bortom de rumsliga gränserna. Det är lätt att skapa möjligheter för 
kommunikation med likasinnade (Strandberg, 2006; Brodin, 2010; Fleischer, 2013; Selander & Kress, 
2010; Säljö, 2014). Vidare lyftes att olika teckenvärldar (Selander & Kress, 2010; Kjällander, 2014) 
skapade förutsättningar för att skapa lärande, gav eleverna möjlighet att hitta den 
kommunikationsform som passade dem bäst. Genom detta fick även eleverna makt över sin 
kommunikation och kunde styra den som de ville (Selander & Kress, 2010; Blau, Peled & Nusan, 
2014; Kjällander & Moinian, 2014; Kjällander, 2014). 

I matematikundervisningen 

Kommunikation i matematik kan ske på olika sätt med IKT. Det vanligaste sättet är att läraren gör en 
presentation och kommunicerar den ut till eleverna (Polly, 2014). Emellertid finns även möjlighet att 
genom kommunikation skapa samspel där alla kan diskutera, reflektera, kritisera och hitta nya 
strategier. Även finns tillfälle att kommunicera koncept, lösningar och konstruera mening. Via IKT 
delades anteckningar, förklaringar och reflektioner. (Fister & McCarthy, 2008; Bottino & Kynigos, 
2009; Attard, 2013). 

Barn i behov av särskilt stöd 

Genom att kommunicera via IKT har inkludering och interaktion framhävts för barn i behov av 
särskilt stöd. Det finns många hjälpmedel för kommunikation. Vissa program förstorar text, andra 
läser upp text och en tredje skapar text av det du säger (Williams & Nicholas, 2006). 

Utforskande förhållningssätt 
Med ett utforskande förhållningssätt menas att elever ges tillfälle att ta en efterforskande roll och 
själva söka efter svar på sina frågor. Detta kan ses höra ihop med kommunikation och samspel, 
eftersom flera uttryckte att detta var syftet med att interagera och kommunicera med andra.  

Generella bidrag 
IKT ger oändliga möjligheter att hämta och bearbeta information. Därefter kan även elever och 
studenter producera egen information (Blau, Peled & Nusan, 2014; Selander & Kress, 2010). Det som 
är viktigt i denna situation är att kunna tänka kritiskt och innovativt vid användande av IKT, eftersom 
källorna ibland kan vara opålitliga (Kjällander, 2014; Selwyn, 2011).  
Sammanfattningsvis kan barn, elever och studenter genom IKT arbeta på ett utforskande sätt, ett sätt 
som de är vana vid sedan de var små, eftersom det erbjuder att de inte behöver veta hur innan de gör. 
De testar sig fram. (Strandberg, 2006; Florian, 2004 & William & Nicholas, 2006) 

I matematikundervisningen 

IKT har möjligheten att vara ett verktyg för att utforska matematiska problem, genom att jämföra, 
manipulera och analysera. Därtill går det att utforska olika koncept via manipulation, jämföra olika 
lösningsförslag och stämma av hur man själv resonerar. Därmed blir det en utforskning i realtid, där 
man kan observera olika förändringar och analysera effekterna, vilket kan leda till konceptuell 
förståelse (Bottino & Kynigos, 2009; Attard, 2013; Peltenburg, Heuvel-Panhuizen & Doig, 2009; 
Hillman & Säljö, 2014; Banister, 2010; Fister & McCarthy, 2008). 
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Barn i behov av särskilt stöd 

Endast en forskningsartikel nämnde hur ett utforskande förhållningssätt kan hjälpa barn i behov av 
särskilt stöd. När eleverna får manipulera och testa olika koncept kan detta tydliggöra mentala 
tankegångar och underlätta kognitiva krav (Peltenburg, Heuvel-Panhuizen & Doig, 2009) 
 

Sammanfattning 
Generellt sett kan surfplattan bidra med mycket. Genom IKT kan elever öva på det de behöver bli 
bättre på genom drillövningar eller kan surfplattan fungera som en belöning, som en motivation, och 
fånga elevers intresse. Utöver detta är IKT även ett kommunikationsverktyg där interaktion och 
kommunikation kan ske med människor över hela världen. IKT ger även eleverna en agens över hur, 
var och när de vill kommunicera och interagera. Slutligen kan IKT erbjuda ett efterforskande arbetssätt 
som kräver kritiskt tänkande, men låter eleverna testa sig fram. 
 
Inom matematikundervisning har drillövningar använts för att öva automatisering och belöning har 
ingått i programmen när eleverna har svarat rätt. På detta sätt har surfplattan ersatt läroboken och en 
snabb återkoppling skett. Vidare har andra visat på att genom interaktion och kommunikation, för att 
diskutera, reflektera och förklara matematik, har IKT använts för att skapa mening. Detta ger 
förutsättningar för att utforska, manipulera, jämföra och resonera kring koncept. 
 
För barn i behov av särskilt stöd kan surfplattan vara ett inkluderande verktyg genom alla sätt den 
erbjuder att kunna kommunicera och interagera. Därtill kan surfplattan öva finmotorik, ge snabba 
bedömningar och verka motiverande. Endast en artikel nämner att genom utforskning kan barn i behov 
av särskilt stöd via IKT understödjas kognitivt.  
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Analys 
Denna studie har som syfte att se vad surfplattor kan bidra med i matematikundervisning och för barn i 
behov av särskilt stöd i matematik. Därtill har en hermeneutisk ansats samt innehållsanalytiskt 
tillvägagångssätt använts för att synliggöra synpunkter och vinklar om surfplattan. I detta avsnitt 
kommer de resultat som funnits analyseras i koppling till lärandeteorier och de fem förmågorna i Lgr 
11 (Skolverket, 2011), konceptuell och procedurell kunskap samt specialpedagogik. 
 
I resultatet som redovisas ovan har fem teman varit gällande inom den empiri som analyserats. Det 
som var intressant med dessa är att de två första, övning och belöning, var de som nämndes oftast i 
litteraturen där undersökningar om hur IKT används i undervisning. Medan de tre andra nämndes 
oftast i litteratur kring möjligheterna med IKT, dock fanns de med i viss litteratur om användandet. 
Vidare har det varit svårt att finna litteratur inom IKT och specialpedagogik. Vad detta beror på har 
inte analyserats. I studiens författares mening var detta förvånande eftersom att Skolverket (2013) och 
egna erfarenheter säger att surfplattan och andra IKT-verktyg används mer och mer inom 
specialpedagogik. 
 
Tilläggas kan att resultatet har varit både som förväntat och överraskande i denna studie. De oändliga 
möjligheter som finns med att använda surfplattan har förvånat, även fast förförståelsen hos studiens 
författare om surfplattor är stor. Palmér och Ebbelinds (2013) slutsats om att det är läraren som ser till 
att syftet hamnar i matematik och på det arbetssätt läraren vill är inte förvånande, men den mängd 
information samt struktur som behövs göras inför arbete med surfplattor (Artigue, 2010), var 
överraskande.  

Övning 
I resultatet syntes att surfplattan ofta används till drillövningar, speciellt inom matematik, men inom 
specialpedagogik var andra förmågor än kognitiva förmågor i fokus. Detta har en klar koppling till 
behaviorism på det sätt att eleverna omedelbart får veta vad de gör rätt och fel (Skinner, 2008; Selwyn, 
2011). Detta kan vara effektivt i arbete med kompensation (Clements, 2002), men utvecklar inte 
kunskaper på ett djupare plan (Kjällander, 2014; Fleischer, 2013). Därtill arbetas här bara med de 
procedurella kunskaperna, inte de konceptuella (Baroody, Feil och Johnson, 2007; Sfard, 1991). 
Denna motsättning författarna emellan kan beror på vilken lärandeteori de koncentrerar sig på.  
 
Det problematiska i detta arbetssätt kan vara att några av förmågorna, kommunikativ förmåga, 
resonemangsförmåga samt problemlösningsförmåga (Skolverket, 2011), inte kommer med i arbetet. 
Det blir ett fokus på färdigheter, vilka är lätta att redovisa, men ger ingen eftertanke (Fleischer, 2013). 
Detta kan även det kopplas till behaviorism i form av övning av färdigheter (Skinner, 2008). 
 
Inom detta tema sitter ofta eleven själv och arbetar individuellt (Polly, 2014) och fokus ligger i 
bedömning (Johnson, 2013), vilket inte alls verkar för inkludering eftersom det sociala samt det 
organisatoriska paradigmet (Skidmore, 2004) hamnar i skymundan. Inkludering har inte diskuterats i 
litteraturen under detta tema. Därtill kommer att fokus för barn i behov av särskilt stöd hamnar i andra 
förmågor (Johnson, 2013) än i att utveckla kunskap, vilket kan ge indikation på att syftet med IKT 
samt i vilken lärandeteori arbetet ska ske är oklart.  
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Förhoppningsvis är det visat ovan att det finns både fördelar och nackdelar med detta tema. Övning 
kan behövas i syfte att öva upp automatisering samtidigt som det inte leder till djupare förståelse. 
Detta måste läraren vara medveten om ifall valet av syfte med surfplattan hamnar här.  

Belöning 
Belöning har i litteraturen redovisats på två vis. Antingen surfplattan som belöning i sig (Polly, 2014) 
efter avklarade uppgifter eller det belöningssystem som finns i programmen (Selwyn, 2011). Detta 
kopplas till behaviorism genom vad som kallas förstärkning som beskrivs av Skinner (2008). Denna 
belöning kan anses ha som syfte att väcka motivation och fånga upp koncentrationen hos eleven.  
 
Att verka motiverande och fånga upp koncentrationen (Johnson, 2013; Williams & Nicholas, 2006; 
Kjällander & Moinian, 2014) är tema som går genom mycket av litteraturen. Främst när det gäller barn 
i behov av särskilt stöd, och inom autismspektrumet (Johnson, 2013). Även detta är kopplat till det 
individuella paradigmet (Skidmore, 2004) där det sociala och organisatoriska paradigmet inte räknas 
med. Därmed är inkludering inte heller del av detta tema.  
 
Dock visar Kjällander och Moinian (2014) att surfplattan kan uppmuntra till interaktion genom 
prompter, även kallat belöningar (Skinner, 2008). Detta kan kopplas till kommunikation, vilket visar 
på att belöningar kan verka utvecklande på många olika sätt.  
 
Det bör uppmärksammas att inom detta tema nämns inte matematik särskilt mycket, utom i program 
med rätt eller fel svar, vilket i sig kan kopplas till övning som visar på att elever inte övar konceptuell 
kunskap och därmed inte får se den växelverkan som finns med procedurell kunskap (Sfard, 1991). 
 
Detta tema kan vara ett syfte med att använda surfplattor, men som synes hänger det ofta ihop med 
något av de andra temana och aldrig ensamt. Om belöning i sig verkar utvecklande för barns 
kunskaper är inte diskuterat i litteraturen. Skinner (2008) menar att det effektiviserar undervisningen, 
men nämner ej utveckling.  

Samspel 
Interaktion där reflektion, förklaringar, diskussioner, presentationer samt möjligheter att skapa mening 
och komma framåt har kommit fram i resultatet som ett syfte med surfplattan (Lange & Meaney, 
2013; Fister & McCarthy, 2008; Selander & Kress, 2010; Kjällander & Moinian, 2014; Palmér & 
Ebbelind, 2013). Genom denna interaktion kommer de fem förmågorna som finns i Lgr 11 
(Skolverket, 2011) med och blir synliggjorda.  Detta kan sättas i förbindelse med det multimodala 
perspektivet, men även det sociokulturella perspektivet i vilka interaktion med andra i form av 
kommunikation är grundläggande för att skapa mening (Säljö, 2014; Strandberg, 2006; Selwyn, 2011; 
Kjällander, 2014; Selander & Kress, 2010). Detta gör att IKT och surfplattan som en social resurs där 
interaktion, mellan människor och mellan människa och maskin, har en tydlig plats i syftesfrågan med 
surfplattor. Emellertid har ingen författare tagit upp de tekniska problem eller om någon extra tid 
tillkommer genom ett resonerande arbete. Fördelarna radas upp som många medan nackdelarna är 
osynliga.  
 
Vidare visar resultatet på att denna lätta tillgänglighet som surfplattor bidrar med verkar för 
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inkludering, i alla paradigm (Skidmore, 2004). Genom olika lärplattformar och sociala medier kan alla 
inkluderas (Granberg, 2011). Denna interaktion är barriärbrytande för barn i behov av särskilt stöd och 
verkar inkluderande, eftersom alla kan vara delaktiga i matematikdiskussioner (Brodin, 2010; Fister & 
McCarthy, 2008) Dessutom får eleverna arbeta med både konceptuell och procedurell kunskap 
(Baroody, Feil och Johnson, 2007; Sfard, 1991) i dessa diskussioner och lär därmed av varandra, 
vilket kan kopplas till det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014) 
 
Genom denna inkludering och möjlighet till interaktion för alla kan detta syfte med surfplattor ses som 
mycket positivt och utvecklande för eleverna. Vad som är negativt med detta tas ej upp, men det kan 
spekuleras i att det krävs en stor kunskap hos lärarna kring IKT samt bedömning på ett formativt plan 
för att det ska ske en utveckling, vilket är något som inte analyserats i detta arbete. 

Kommunikation 
Kommunikation har i litteraturen setts på två sätt. Det första är som förmedling mellan lärare och 
elever (Polly, 2014) och det andra som en utvecklande diskussion eller reflektion människor emellan 
(Bottino & Kynigos, 2008; Attard, 2013; Fister & McCarthy, 2009). I ena fallet kan det handla om en 
presentation och in andra fallet kan det handla om att resonera tillsammans. Därtill kan mening 
konstrueras och koncept kommuniceras (Bottino & Kynigos, 2008). Båda dessa sätt kan anses som 
viktiga i undervisning och viktiga att fundera kring inom syftet med surfplatta i det arbetsområde 
läraren har.  
 
Genom kommunikation kan interaktion med andra ske och genom IKT kan hela världen nås. 
Dessutom kan eleverna själv välja form på kommunikationen (Selander & Kress, 2010; Kjällander, 
2014). Något som Kjällander (2014) visar på i koppling till det multimodala perspektivet, där olika 
teckenvärldar visas. Dessutom kan detta sättas i förbindelse med det sociokulturella perspektivet där 
kommunikation är lärande (Strandberg, 2006), vilket leder till utveckling i kunskaper.  
 
Vidare behöver inte barn kunna läsa eller skriva för att kommunicera med surfplattor, eftersom 
surfplattor använder bilder. Detta var speciellt avgörande för elever med autism (Johnson, 2013) och 
verkade inkluderande för dessa. Genom att ge eleverna förmåga att kunna uttrycka sig inom den 
teckenvärlden (Selander & Kress, 2010) de själv väljer kan de interagera med sin omvärld och 
därigenom vara delaktiga i diskussioner samt resonemang och samtidigt får de makt över sin egen 
delaktighet (Brodin, 2010; Selander & Kress, 2010). Att vara delaktig kan vara ett betydande syfte 
med surfplattan och vara avgörande för en elev. Att dessutom ha makten att själv kunna välja det sätt 
man bäst uttrycker sig på samt lär sig på kan vara väsentligt för kunskapsutveckling hos en elev, 
speciellt för barn i behov av särskilt stöd.  
 
Slutligen var en del av resultatet inom kommunikation den mängd av program som finns för att 
underlätta kommunikation (Williams & Nicholas, 2006), vilket ger ännu ett syfte med surfplattan 
inom kommunikation. Ännu en gång ses möjligheterna som oändliga genom text, bilder, video, gester, 
m.m., men svårigheterna i detta diskuteras ej. Det kan funderas om de tekniska svårigheter som kan 
finnas i och med uppkoppling kan vara en svårighet samt att på sociala medier behövs ett kritiskt 
förhållningssätt till vad som stöts på kan vara en annan svårighet.  
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Utforskande förhållningssätt 
Surfplattan och IKT i sig erbjuder som sagt många olika sätt att kommunicera på genom olika 
teckenvärldar (Selander & Kress, 2010) och att interagera på. Många författare angav att syftet med 
denna kommunikation och interaktion är för eleverna att kunna ta en forskande roll och söka kunskap.  
 
I resultatet visas att via internet, som finns i många IKT-verktyg, däribland surfplatta, finns det en 
ofantlig mängd information för eleverna att hämta, samt möjlighet att skapa egen information (Blau, 
Peled & Nusan, 2014; Selander & Kress, 2010). Detta kräver ett kritiskt förhållningssätt som både 
Selander och Kress (2010) nämner inom det multimodala perspektivet och Selwyn (2011) inom 
konnektionism. Inom det multimodala perspektivet är reflektion viktigt, medan inom konnektionism är 
kritiskt tänkande ett krav. Inom behaviorism (Skinner, 2008) och sociokulturellt perspektiv (Säljö, 
2014) tas inte detta kritiska tänkande upp.  
 
Vidare ger IKT möjligheter att utforska, manipulera, jämföra och analysera matematiska problem 
(Bottino & Kynigos, 2009; Attard, 2013; Peltenburg, Heuvel-Panhuizen & Doig, 2009; Hillman & 
Säljö, 2014; Banister, 2010), vilket kan underlätta kognitivt (Peltenburg, Heuvel-Panhuizen & Doig, 
2009). Det är endast en forskningsartikel som nämner att IKT i utforskande förhållningssätt kan 
underlätta för barn i behov av särskilt stöd genom manipulationer som kan göras. Dessa kan kopplas 
till att testa sig fram, vilket Strandberg (2006) nämner inom det sociokulturella perspektivet, vilket 
uttrycks är ett sätt barn är vana vid. Genom manipulation kan elever både arbeta konceptuellt och 
procedurellt (Baroody, Feil och Johnson, 2007; Sfard, 1991). 
 
Huruvida detta verkar inkluderande har inte nämnts, däremot har kopplingar mellan ett utforskande 
förhållningssätt och kommunikation samt interaktion gjorts (Selander & Kress, 2010) och inom 
kommunikation och interaktion synliggjordes inkludering. Därav kan antas att även detta kan bidra till 
inkludering inom alla paradigm (Skidmore, 2004).  
 
Om detta är syftet med användandet av surfplattor behövs det i undervisningen även ingå hur man 
bedömer information, samt validitet och trovärdighet.  

Avslutningsvis bör påpekas att beroende på vilken lärandeteori samt vad i läroplanen (Lgr11, 2011) 
läraren vill arbeta med kan dessa fem teman brukas som syfte med att använda IKT och surfplattor 
(Loong, Doig & Groves, 2011).  Däremot behöver läraren vara medveten om både nackdelarna och 
fördelarna inom dessa olika teman. 
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Metoddiskussion 
När denna studie började var frågeställningen mer fokuserad på varför man ska använda surfplattor i 
matematikundervisning och specialpedagogik. Däremot synliggjordes snart att detta varför inte kan 
klargöras utan att först se till vad. Därigenom valdes metod efter att ha funnit att många andra i samma 
läge ställt samma fråga. Denna frågeställning kan också ha besvarats genom enkäter eller intervjuer 
med andra berörda lärare, dock fokuserades snart frågeställningen i vad forskningen ser för 
möjligheter. Detta på grund av att många lärare anser att de inte har tillräcklig kunskap kring IKT, 
enligt Skolverket (2013).  

Eftersom litteratur och förståelse hamnade i fokus valdes hermeneutik som teoretisk utgångspunkt och 
kvalitativ innehållsanalys som metod. Denna metod valdes på grund av dess flexibilitet, vilket Bryman 
(2011) och Hsieh & Shannon (2005) beskriver, eftersom den kan användas på många olika sorters 
data. Denna metod är beroende av hur bra urvalet av data är. Det betyder att inkludering och 
exkludering av dokument blir synnerligen viktigt. Inom denna studie har ett snöbollsurval (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström, 2013) skett och därmed kan en del empiri ha förbigåtts. Detta med 
tanke på att inte en enda referens har handlat om smartphones. Huruvida detta påverkar resultatet har 
det funderats kring, men spekulationen har hamnat i att det inte skulle ske några större förändringar 
eftersom syfte med smartphones kan vara samma som syfte med surfplattor. 

Ytterligare kan det bli svårt att dra hållbara slutsatser om man studerar dolt innehåll enligt Hsieh och 
Shannon (2005), men detta har inte skett i denna studie, utan här har litteraturens författares mening, 
synpunkter och utgångspunkt varit i fokus. Lika viktigt är att veta att innehållsanalysen flexibilitet 
även kan stjälpa, eftersom det inte finns någon fast definition. Forskaren måste hitta sitt eget sätt att 
tillämpa metoden (Hsieh & Shannon, 2005).  
 
Ett annat val av analys hade kunnat vara grundad teori (GT) eller diskursanalys. Målet med denna 
studie har inte varit att skapa en hypotes kring surfplattors användande, utan legat på synpunkter som 
kan finnas kring IKT. Dessutom finns det inget fokus på hur diskurser skapar den värld vi lever i 
(Bryman, 2011). Därav har dessa utgångspunkter ej varit aktuella för denna studie. 

Inom denna studie har en inkludering av material inom ett visst tidsspann skett. Detta tidsspann blev 
rätt kort på grund utav att surfplattan och IKT är en relativt ny företeelse om man ser till människans 
existens. Därutav har empirin blivit beroende av en tidsperiod (Bryman, 2011). Med ett större 
tidsspann kan andra komponenter som miniräknaren tas in mer och därmed kan omfånget bli för stort. 
Redan med detta tidsspann som fanns behövdes en exkludering av dokument ske. I och med detta kan 
viss information som hade varit relevant i denna studie gått förlorad, men detta kan det bara spekuleras 
om.  

Eftersom förförståelse är en del av hermeneutik (Bryman, 2011) blev litteraturen delvis styrd av 
denna, samtidigt som analysen av ny data ledde till andra styrningar. Exempelvis när det multimodala 
synsättet kom med i bilden. Denna studies författares förförståelse kring IKT har redan uttryckts att 
den är stor och därmed har empirin styrts mot en djupare förståelse kring surfplattans syfte. Huruvida 
detta har gjort att uppenbara saker förbisetts kan bara spekuleras. Vidare har förförståelsen påverkat 
inkludering och exkludering av empiri som tagit upp sådana aspekter. Fokus har blivit på vad, inte hur. 
Ifall detta påverkat resultatet positivt eller negativt går inte att fastställa. Emellertid kan det reflekteras 
kring att svar på frågan hur kan förtydliga resultatet.  



25 
 

En fördel med kvalitativ innehållsanalys är att studien blir enkel att upprepa och göra en uppföljning 
på genom en grundlig genomgång av genomförandet (Hsieh & Shannon, 2005) som i denna studie 
redovisats i form av sökord samt den urvalsstrategi som skett. Vid val av en annan urvalsstrategi kan 
det spekuleras om att empirin kan ha fått ett större omfång, eller ett mindre. Valet av strategi hamnade 
i snöbollsstrategi på grund av den begränsningen av litteratur som finns skrivet om surfplattan inom 
matematik inom specialpedagogik.  
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Diskussion 

Detta avsnitt kommer att ha ett större fokus på surfplattan i sig och funderingar som väckts i och med 
resultat samt analys i denna studie. Här skulle PISA och annat kunna komma in, men denna författare 
har valt att lägga den diskussionen åt sidan. 
 
Skolverket (2013) har i sin undersökning funnit att användandet av IKT ökar, men inte lärarnas 
kunskaper kring IKT. Detta kan bero på att IT är något som växt fort och därför har det varit svårt för 
skolan att hinna med och utbilda lärarna i användandet av detta. Visst vet lärarna hur, men oftast på ett 
vardagligt plan och inte ett pedagogiskt eller didaktiskt plan, och oftast kan ingen svara på varför. 
Därför tar man verktyget och hittar något som påminner om det man har gjort förut, för det har en 
pedagogisk grund. Samma sak som ofta finns i matematikböckerna. Men surfplattorna kan ge mycket 
mer om allting fungerar som det ska. Därtill kommer att många elever kan mycket mer om IKT och 
dess verktyg än lärarna, vilket kan leda till ett lärande tillsammans (Kjällander, 2014), men också att 
eleverna lämnas åt sig själva. Om IKT ses på detta vis är det inte förvånande att surfplattor används 
för övning och belöning, medan forskningen ser möjligheterna inom kommunikation, samspel och 
utforskande förhållningssätt. De senare är tydligt kopplade till de fem förmågorna; analysförmåga, 
kommunikativ förmåga, begreppslig förmåga, resonemangsförmåga samt problemlösningsförmåga, 
som tas upp i läroplanen (Lgr11), vilket gör att det kanske anses att det är med detta som surfplattor 
ska arbetas. Frågan blir då om detta arbetssätt är utvecklande för individen. Skidmore (2004) påpekar 
att de tre paradigmen, individuella, sociala och organisatoriska, ska samspela och därmed får inte 
individen i detta glömmas bort. Vad behöver individen för att kunna inkluderas i det social och 
organisatoriska samt utveckla sina kunskaper? Utmaningen ligger i att få dessa mål att gå ihop och för 
att få dem att gå ihop behöver vi veta varför.  

 
Vidare har ett antal lärandeteorier kopplats till surfplattan som en del av syftet med dessa. I detta fall 
har den historiska synvinkeln blivit intressant. Är vi fortfarande fast i det Skinner (2008) beskriver 
inom behaviorism eller har vi börjat se till andra teorier? Att kunna svara på varför det arbetas med 
IKT på det sätt som görs ger stor validitet och reliabilitet. Att därtill sätta upp mål med det som gör 
ökar detta ytterligare. Det multimodala synsättet (Kjällander, 2014) var nytt för författaren till denna 
studie och ännu en aspekt att fundera kring i användandet av IKT, vilket ökar validitet och reliabilitet i 
arbetet med IKT än mer. Det hela slutar i de tre frågorna som ständigt återkommer; varför, hur och 
vad, vilket är något som är mycket viktigt inom specialpedagogiskt arbete.  

 
Många funderingar över surfplattans användande i specialpedagogik har väckts under denna studie. 
Som tagits upp i analysen har det hittats förvånansvärt lite litteratur kring IKT och specialpedagogik, 
men det som har funnits har uttryckt många möjligheter för barn i behov av särskilt stöd att verka 
inkluderande kring. Peltenburg, Heuvel-Panhuizen och Doig (2009) har beskrivit hur IKT kan hjälpa 
elever i det kognitiva och lärarna i Pollys (2014) undersökning instämmer. Därtill kommer att Johnson 
(2013) funnit att elever som behöver utveckla sin kognition tog till sig surfplattan, men Willams och 
Nicholas (2006) menar att dessa elever inte har lika stor tillgång till den. Vad detta kan beror på tas 
inte upp i någon litteratur. I detta sammanhang blir funderingarna kring hur detta går ihop med 
inkludering. Om elever i behov av stimulans av kognitiv utveckling inte har tillgång till IKT i samma 
utsträckning som andra, hur ska de då möta läroplanens mål?  
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Slutligen går det inte att diskutera IKT utan att ta upp de teknikproblem som dagligen sker i en 
pedagogisk verksamhet. Tillgången till teknik finns, men om den krånglar finns inga snabba lösningar 
som lärare ofta är i behov av. Detta kan tänkas bidra till att många drar sig för att använda IKT. För att 
det som beskrivs inom resultatet av denna studie ska fungera och verka utvecklande behövs nya tankar 
kring tekniska lösningar på skolorna ske och lärarnas tekniska kunskaper utvecklas. 

Fortsatt forskning 
Nu när svaret på vad har blivit oändligt och svaret på varför likaså, kommer funderingar kring 
surfplattan i sig. Hur ser det matematiska innehållet ut i programmen och hur kan jag som lärare 
använda den för att nå alla elever? Mer forskning behövs för att mer kunskap ska komma ut till lärarna 
som tycker att deras kunskap är knapphändig. Därtill behövs mer forskning om hur surfplattan kan 
hjälpa barn i behov av särskilt stöd, speciellt eftersom det har synts en ökning i användandet inom 
specialpedagogik av IKT (Skolverket, 2013).  
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