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Abstract 

The purpose of this study is to investigate how a sample of adults with an intellectual disability 

uses information and communication technologies (ICT), and to see whether these people can 

be strengthened in their everyday life through ICT.  

To get answers to the questions posed in this paper interviews were made. The interviews are 

semi-structured so that the context to some extent is bounded. Questions which highlights the 

more widely aspects of ICT are set with the help of subject areas.  

The results show that these people in many ways are strengthened in their use of ICT. There's 

perceived difficulties in the usage, but there are mainly opportunities expressed in the 

narratives. For example, one person uses ICT to bridge the problems that arise when difficulties 

to read and write exists. The social aspects of ICT is mentioned as important in this study by 

most informants. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett urval av vuxna personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning använder informations- och kommunikationsteknik (IKT), samt att se 

huruvida dessa personer upplever att de kan stärkas i sin vardag genom IKT. 

För att få svar på de frågor som ställs i denna uppsats görs samtalsintervjuer. Intervjuerna är 

halvstrukturerade så att kontexten i viss mån avgränsas. Frågor som belyser den mer vida frågan 

om olika aspekter av IKT ställs med hjälp av frågeområden. 

Resultatet visar att dessa personer på många sätt blir stärkta i sitt användande av IKT. Det finns 

upplevda svårigheter i användandet men det är möjligheterna som främst kommer till uttryck i 

informanternas berättelser. Exempelvis används IKT för att överbrygga problem som uppstår 

när en person har läs- och skrivsvårigheter. Även de sociala aspekterna av IKT nämns som 

viktiga av denna studies informanter. 

Nyckelord: 

IKT, Intellektuell funktionsnedsättning, Empowerment, Självständighet, Utbildning 
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Inledning 
Digitala teknologier har på senare tid fått en större betydelse i människors liv och i det samhälle 

vi idag lever i. De är närvarande näst intill hela tiden, i vår privata sfär och på de flesta 

arbetsplatser. Vi använder dem för att representera, lagra och kommunicera mänskliga 

kunskaper och erfarenheter samt för nätverkande och socialt samspel. Vad som i detta utgör 

lärande och kompetens är starkt kopplat till hur människor använder eller samverkar med 

resurser av olika slag som ett sätt att lösa problem som är relevanta för dem (Lindström, 2012).  

Digital kompetens är en av de mer generella kompetenser som omnämns som 

framtidskompetenser, således något som kommer att få ännu större betydelse i framtiden för en 

individs möjligheter. Skolan har här naturligtvis en väldigt stor roll att spela. Nya möjligheter 

att dela, samverka, utforska och kommunicera ökar elevernas möjligheter att möta de krav som 

ställs i ett framtida samhälle. De variationer och möjligheter som informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) ger gör det möjligt för eleverna att ta ett större grepp om sitt eget 

lärande. Tar vi vara på dessa möjligheter kan det leda till ett ökat engagemang och större 

motivation (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015).  

I mitt arbete som lärare på en vuxenutbildning möter jag ständigt elever som använder IKT i 

sitt dagliga liv och i sin utbildning. För mig väcks här ett många frågor som rör användningen 

av IKT. Att det är viktigt att skolan stödjer eleverna i sin utveckling av de kunskaper och 

färdigheter som framtiden kräver är för mig självklart. För att jag i min roll som lärare ska 

kunna göra detta på ett bra sätt upplever jag emellertid ett stort behov av att ta reda på mer om 

hur elever använder IKT på sin fritid och i skolan. Genom att närmare undersöka elevers 

erfarenheter av IKT, både positiva och negativa, kan jag som lärare skapa strategier för att möta 

och stärka dessa människor i en miljö där digitala teknologier är en integrerad del.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett urval av vuxna personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning använder informations- och kommunikationsteknik (IKT), samt att se 

huruvida dessa personer upplever att de kan stärkas i sin vardag genom IKT. Syftet preciseras 

i följande frågeställningar. 
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Frågeställningar 

1. Hur använder dessa personer IKT på sin fritid? 

2. Hur använder dessa personer IKT i skolan? 

3. Vilka möjligheter upplever dessa personer i användandet av IKT? 

4. Vilka svårigheter upplever dessa personer i användandet av IKT? 

Begreppsförklaringar 

Informations och kommunikationsteknik (IKT) 

I denna studie definieras IKT som den samlade uppsättning hårdvara och mjukvara som behövs 

för att kunna använda Internet och olika typer av program. Hårdvaran kan vara en dator, en 

mobiltelefon eller en surfplatta exempelvis. Mjukvaran utgörs i detta fall av olika webbläsare, 

appar och andra program som kan köras på en dator, mobiltelefon eller surfplatta (Cantoni & 

Tardini, 2008). 

Intellektuell funktionsnedsättning 

En intellektuell funktionsnedsättning innebär brister i den kognitiva förmåga som rör 

abstrakt/teoretisk tänkande. Även många andra kognitiva funktioner kan vara påverkade. 

Intellektuell funktionsnedsättning definieras enligt DSM-5 (American Psychiatric Association, 

2013) med tre kriterier;  

1. Brister i intellektuell funktion; problemlösning, abstrakt tänkande och teoretisk 

inlärning, som bekräftas både genom standardiserad testning och vid klinisk 

bedömning.  

2. Brister i adaptiv funktion, dagligt fungerande; kognitivt, socialt och avseende praktiska 

förmågor – i relation till ålder och kulturell grupp. 

3. Svårigheterna har sitt ursprung under individens utvecklingsperiod. 

Vuxna personer 

Vuxna personer definieras i denna studie utifrån det år en person måste ha fyllt för att ha rätt 

till att påbörja sin utbildning inom särskild utbildning för vuxna, det vill säga 20 år. Personer 

över 20 år definieras således i denna studie som vuxna. 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 

Den tidigare forskningen om IKT och funktionshinder är ganska riklig och omfattande. 

Problemet har inte varit att finna tidigare publikationer på området utan snarare att finna de som 

är relevanta för denna studies syfte och perspektiv. Intresset ligger främst kring IKT-forskning 

som har ett specialpedagogiskt perspektiv, men också IKT-forskning och mer allmän forskning 

inom ämnet specialpedagogik har varit intressant att ta del av för denna studie. Efter viss 

gallring av källor tycker jag mig ha funnit en rad publikationer som kan sätta in min studie i ett 

spännande sammanhang.  

I början av 2000 – talet började forskare (Madden, 2003; Fallows, 2004) tala om IKT som något 

som inte längre bara var en spännande nyhet utan något som faktiskt började påverka våra 

dagliga liv i allt större utsträckning. Den ökade tillgängligheten av bredbandsuppkopplingar har 

gjort att det inte längre handlar om ett verktyg för tillfällig kommunikation och referenssökning, 

utan blir allt mer något som fler och fler ständigt är uppkopplade mot som ett naturligt inslag i 

det dagliga livet (Madden, 2003).  

Fallows (2004) har i en studie undersökt hur vi människor använder IKT samt i vilken mån det 

förändrar sättet vi lever på. Resultaten visar att IKT har en stor inverkan på hur vi lever och har 

på många sätt ganska drastiskt förändrat vissa delar av våra liv. I studien upprättas fyra större 

kategorier utifrån hur användandet ser ut: informationssökning, kommunikation, transaktioner 

och underhållning.  

Utifrån det faktum att IKT inte längre bara handlar om tillfällig kommunikation menar Ineland, 

Molin och Sauer (2013) att det för forskare, men också för yrkesverksamma som arbetar med 

personer som har en intellektuell funktionsnedsättning, är angeläget att fråga sig när, hur och 

med vilka sociala konsekvenser dessa personer använder IKT. Det finns även skäl till att ställa 

frågor kring i vilken mån detta bidrar till att främja demokratiska processer och skapandet av 

socialt kapital hos en grupp människor som traditionellt varit samhälleligt marginaliserade. 

Ineland menar vidare att IKT kan få en ökad betydelse för personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning när det gäller kunskapsbildning, erfarenhetsutbyten och 

identitetsskapande. På grund av detta utmanas särskolan och andra omsorgsverksamheter. 

Sociala medier, liksom IKT generellt, har förutsättningar att bidra till ökad kunskap och 

egenmakt, samtidigt som de möjliggör nätverk och relationer mellan individer utanför mer 
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traditionella strukturer. Det finns i dag digitala arenor som på många sätt kan utmana etablerade 

institutioner, som exempelvis Youtube, Facebook och Twitter.  

För personer med en intellektuell funktionsnedsättning har IKT inneburit större möjligheter att 

söka kunskap och därmed bidragit till ökad kontroll och makt över exempelvis juridiska och 

sociala rättigheter, menar Ineland. Genom sociala aspekter av IKT skapas förutsättningar för 

kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom ramen för en kontrollerad, men samtidigt öppen digital 

miljö. Funktionshinder kan diskuteras eller inte diskuteras av människor som befinner sig i 

samma situation. Det har genom detta skapats nya sociala sammanhang och arenor för 

identitetsbildning och självuttryck (Ineland, m.fl. 2013)  

Utifrån en vetskap om den inneboende potentialen hos IKT har Näslund och Gardelli (2013) 

skrivit en artikel som studerar hur människor och teknik är delar av en relation som påverkar 

medverkan och delaktighet bland personer med en intellektuell funktionsnedsättning. Artikelns 

huvudfokus är hur unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning använder IKT i sitt 

dagliga liv. 

Författarna till studien menar att de utgår ifrån ett relationellt perspektiv på 

funktionsnedsättning. De ser funktionsnedsättningen som något som uppstår i relationen mellan 

individen och det omgivande samhället. Ur detta perspektiv blir funktionsnedsättningen en 

social konstruktion som får betydelse i relationen mellan individer och individen och samhället. 

I studiens resultat pekar författarna på att delaktighet och medverkan var något som blev synligt 

över lag på olika sätt. Detta stärker den bild av inneboende möjligheter som även Ineland, Molin 

och Sauer (2013) presenterar. Alla som deltog i studien hade någon form av erfarenhet av att 

använda IKT. De yngre deltagarna hade det i större utsträckning än de äldre. Bland de yngre 

fanns det ofta erfarenheter som involverade att spela dataspel och att på olika sätt kommunicera 

med andra. De vuxna i studien som inte använt IKT så mycket tidigare menade ändå att deras 

möjligheter att kommunicera blev större när de väl gjorde det. En majoritet av de yngre använde 

Internet ofta och några av dem deltog i sociala sammanhang så exempelvis Facebook.  

I skolsituationer visade det sig att personalen ofta var väldigt snabba att hjälpa personerna, gav 

för mycket information, eller upprepade instruktionerna istället för att vänta på svar och initiativ 

hos personerna som deltog.  

Slutsatsen författarna drar i sin studie är att IKT har betydelse för människor, både med och 

utan funktionshinder. Vidare visar studien att teknologi och människor är del av olika relationer, 
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vilket påverkar tillgången till teknik, användandet av den och i vilken utsträckning personer 

med intellektuell funktionsnedsättning upplever delaktighet och möjlighet att påverka. IKT kan 

således bidra till att möjligheten att påverka och delta ökar men författarna menar att det måste 

ske i relation till personers tidigare erfarenheter och egna intressen. Genom samarbete, 

nätverkande och stöd, menar författarna, att personer med intellektuell funktionsnedsättning 

kan avsevärt kan utveckla sin delaktighet. 

Just möjligheter är något som Dobransky och Hargittai (2006) ser i den ökade spridningen av 

IKT. De menar att det finns stor potential för människor med en funktionsnedsättning i och med 

denna utveckling. Emellertid pekar de på att det inte finns särskilt mycket som tyder på att 

personer med funktionsnedsättning deltar i denna utveckling, åtminstone inte i USA där de 

genomfört sin studie.  

I studien landar författarna i slutsatsen att det finns en digital ojämlikhet både mellan samhällen 

och inom samhällen. Tidigare forskning i USA visar att sociokulturella aspekter, som generellt 

stratifierar ett samhälle, så som ras och socioekonomisk status, i stor utsträckning påverkar 

tillgången och användandet av IKT. I ljuset av detta menar författarna att forskning kring vilken 

tillgång och hur personer med funktionsnedsättning använder IKT inte uppmärksammats 

särskilt mycket trots att det även där finns en stor digital ojämlikhet.  

Då personer med en funktionsnedsättning ofta arbetar mindre och tjänar mindre pengar, visar 

studien att det finns en barriär när det gäller tillgången till IKT. Tillgången visar sig försämras 

ytterligare om personen har en kraftig funktionsnedsättning som exempelvis gör att personen 

inte kan lämna hemmet. 

Även bland de som har tillgång visar det sig finnas stora skillnader i användandet av Internet. 

Personer med funktionshinder besökte mer sällan webbsidor som låg inom deras intressesfär. 

De besökte även i mindre utsträckning webbsidor som kunde underlätta olika aspekter av deras 

vardag. 

Författarna menar slutligen att resultaten tydligt visar att det behövs politiska insatser som 

underlättar tillgången till IKT för personer med en funktionsnedsättning. Vidare menar de att 

personer måste få stöd i den lärandeprocess som ett ökat användande innebär för att den 

inneboende potentialen i IKT verkligen ska kunna komma dessa personer till gagn.  

För att vidga synen på denna ojämlikhet eller klyfta i användandet av IKT, vill Buckingham 

(2008) också att vi ser närmare på skolan och hur IKT används i undervisningen. Buckingham 
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menar att det under senare tid blivit väldigt tydligt att elevers användande av IKT på fritiden 

skiljer sig kraftigt åt i jämförelse med användandet i skolan. Trots massiva investeringar för att 

föra in denna nya teknik i undervisningen, menar författaren att utbildningssystemet fortfarande 

är relativt opåverkat av ny digital teknik. Elevernas liv utanför skolan är mer och mer påverkat 

av IKT och då menar Buckingham att det är viktigt att fundera över vilken roll skolan ska ha i 

detta. 

Buckingham (2008) menar att det finns en stor potential i IKT när det gäller att hitta nya vägar 

för lärande. Då eleverna i stor utsträckning använder IKT på sin fritid finns det en risk att skolan 

inom vissa områden ska uppfattas som irrelevant i relation till det omgivande samhället om nya 

tekniker inte tillåts att genomsyra undervisningen. Författaren menar emellertid att det är 

mycket viktigt att skolan inte bara undervisar med hjälp av ny teknik, utan också undervisar om 

ny teknik och vad den innebär. 

Om skolan utvecklar nya strategier för digitalt användande, som sträcker sig bortom 

ordbehandling och dylikt, kan lärprocesser utvecklas och fler elever kan motiveras 

(Buckingham, 2008).  

Hur denna lärandeprocess kan se ut i relation till IKT är något som Saridaki, Gouscos och 

Meimaris (2009) undersöker i en studie. De vill se vilken potential digitala spel har för elever 

med en intellektuell funktionsnedsättning. Författarnas syfte är att studera om det finns någon 

gemensam grund för metoder inom det specialpedagogiska fältet och ett lärande som utgår från 

digitala spel.  

Slutsatserna som författarna drar utifrån sin undersökning är att digitala spel har en stor 

potential att på ett effektivt sätt inkluderas i de metoder som används för att undervisa elever 

med en intellektuell funktionsnedsättning. De menar emellertid att det finns ett stort antal 

överväganden som bör ske när spel väljs inom undervisningen. Generellt är digitala spel något 

som är positivt i undervisningen, menar författarna. Idén kring detta är rotad i teori och 

motiveras ytterligare genom deras studie. För att detta ska kunna bli riktigt framgångsrikt 

behöver lärare inse att det finns spel som inte enbart är designade för underhållning, utan kan 

bära på en stor potential att frigöra lärande. Författarna menar slutligen att det behövs fler 

studier som kan klargöra vilka typer av spel som är fruktbart att använda i undervisningen så 

att lärarna blir trygga i användandet av dem. 

En sådan studie som Saridaki, Gouscos och Meimaris (2009) efterfrågar har Åkerfelt och 

Selander (2011) genomfört. Artikeln de skrivit tar sig an två forskningsfält. Dels ser de närmare 
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på lärande i formella miljöer och dels ser de närmare på videospelsdesign. I artikeln kombineras 

dessa två fält och fokuseras i digitala lärspel. Författarna undersöker således digitala spel ur ett 

lärandeperspektiv, hur spelen formar villkor och förutsättningar för lärande. Spelen de i sin 

studie valt att se närmare på ingår i genren educational games, även kallat serious games. Dessa 

spel är specifikt utvecklade för att kunna användas i undervisningssammanhang och finns 

exempelvis ofta som ett inslag under lektioner i särskolan.  

Författarna menar att spelen ofta har större spelfokus än lärandefokus och att detta kan få stora 

konsekvenser för lärandet. Ofta tenderar spelens poängsystem att ta över utbildningsinnehållet. 

I studien menar de dock att det finns spel som har en tydlig koppling mellan lärandemoment 

och spelfunktion och då blir potentialen till utveckling stor.  

I likhet med Åkerfeldt och Selander (2011) skriver Hasselbring och Glaser (2000) att det finns 

ett stort behov av att bredda undervisningen i skolan och att IKT kan vara en framgångsrik väg 

att ta. De menar att väldigt många elever inte kan tillgodogöra sig studier på ett traditionellt 

sätt. På grund av olika funktionsnedsättningar kan eleverna få svårt att hänga med i den 

ordinarie undervisningen och de metoder den utgår ifrån. För dessa elever kan ny teknik och 

digitala lärmiljöer spela en extra viktig roll. Med hjälp av detta kan de i optimala situationer 

delta i det vanliga klassrummet på samma villkor som sina kamrater.  

Hasselbring och Glaser pekar på att tekniken kan spela stor roll för att stärka elever i behov av 

särskilt stöd och den undervisning de erhåller i skolan. Att använda digitalt lärande för att 

exempelvis skriva, kommunicera och utforska kan på ett nytt sätt hjälpa elever att överkomma 

en mängd tänkbara hinder som kan förekomma i en vanlig klassrumsmiljö.  

Författarna menar att det tveklöst finns en utjämnande potential i att använda digital teknik i 

klassrummet. Individer kan få en chans att frigöra sina förmågor och en chans att uppnå sin 

fulla potential. För att detta ska kunna bli framgångsrikt, menar författarna att lärare måste få 

en chans att sätta sig in i tekniken samt själva få en möjlighet att delta i utformandet i hur detta 

ska användas i klassrummet. I annat fall ser författarna en risk i att det är lärarna som blir en 

barriär för elevers lärande istället för att vara de som allra mest främjar det. 

Att det i nuläget finns en ojämlikhet i användandet av IKT är något som Moisey och van de 

Keere (2007) ser tydligt i relation till individer med en intellektuell funktionsnedsättning. De 

menar att särskilt vuxna personer med denna typ av funktionsnedsättning ofta exkluderas i en 

mängd olika aktiviteter på Internet. Då detta är en del av det vardagliga livet finns en risk att 

dessa människor utestängs från ett fullvärdigt deltagande i samhället.  
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Moisey och van de Keere (2007) ser skolan och vuxenutbildning som ett sätt att motverka denna 

exkludering. Då många vuxna personer med en intellektuell funktionsnedsättning saknar 

grundläggande kompetens när det gäller användandet av ny teknik kan skolan erbjuda 

individualiserad träning för att höja förmågan att delta i aktiviteter med hjälp av IKT.  

Anderberg och Jönsson (2005) ser även de att potentialen i utnyttjandet av IKT är mycket stor 

när det gäller personer med en funktionsnedsättning. På många plan, menar författarna, att det 

finns stora resurser kvar att frigöra för att ny digital teknik ska kunna leva upp till det som kan 

förväntas av den. På det stora hela kan emellertid författarna se att funktionshindrade har vunnit 

mer än icke-funktionshindrade på framväxten av IKT. I digitaliserade omgivningar kan 

strukturer individanpassas och för många människor har IKT inte bara inneburit förbättringar 

utan även möjligheten att för första gången utföra vissa aktioner av stor personlig betydelse. 

Anderbergs och Jönsson (2005) är därför intresserade av att närmare studera hur IKT används 

och upplevs av personer med en funktionsnedsättning.  

I resultatet av en studie de genomfört framkommer att många människor på flera olika sätt tagit 

kontroll över ett antal olika funktioner, och på så sätt (åter)tagit kontroll över viktiga delar av 

deras liv. Tillgången till digital kommunikation gjorde att många av personerna för första 

gången kunde kommunicera med vänner utan insyn av andra, vilket bidrog till en ökad känsla 

av självständighet. Författarna menar även att många av deltagarna använde de erfarenheter de 

gjorde med hjälp av IKT i andra situationer utan IKT. En av deltagarna menade exempelvis att 

det hade blivit enklare att möta människor ”på riktigt” efter att de pratat med varandra med 

hjälp av digital teknik. Kompetenser utvecklade i den digitala världen spiller helt enkelt över i 

den andra världen.  

Slutsatsen författarna drar av sitt material är att det viktigaste för personer med en 

funktionsnedsättning är att de ges möjlighet att använda IKT och att de får möjlighet att röra 

sig bland alla andra på Internet. Utifrån detta ser författarna möjligheter att använda kunskapen 

om och aktiviteten på Internet som ett verktyg i en politisk kamp för ett mer jämlikt och 

diskrimineringsfritt samhälle.  

Benda, Havilicek, Lohr och Havaranek (2011) pekar också på att det finns en digital ojämlikhet 

som behöver adresseras och undersökas närmare. De menar att den digitala tidsåldern medför 

stora möjligheter att överkomma hinder som tidigare ställt till stora problem för personer med 

en intellektuell funktionsnedsättning. Om vi kan utjämna klyftan i användandet av IKT kommer 
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många missgynnade grupper att kunna delta i det digitala samhället på ett mer jämlikt sätt och 

till och med kunna skaffa sig bättre möjligheter att skaffa arbete.  

När det gäller utbildning menar författarna att detta bör ses som en livslång process och även 

personer med en intellektuell funktionsnedsättning behöver få möjligheter att studera i vuxen 

ålder för att tillskansa sig nya kompetenser och förmågor. IKT kan här spela en stor roll när det 

gäller att kompensera för de svårigheter som kan föreligga. Författarna ger interaktiva kalendrar 

och andra typer av påminnelseapplikationer som exempel för hur IKT kan underlätta i en 

utbildningssituation.  

Benda, Havilicek, Lohr och Havaranek (2011) menar att det digitala samhället bör balanseras 

så att det även kan innefatta grupper som idag inte använder dessa tekniker i så stor utsträckning. 

Om detta sker menar författarna att in större inkludering i det samhälleliga livet kan ske vilket 

skulle vara av stor betydelse för dessa personer.  

Utifrån tanken om ett mer jämlikt samhälle ställer sig Brodin (2010) frågan om IKT kan bidra 

till att ge elever med en funktionsnedsättning likvärdiga möjligheter i skolan. Författaren utgår 

ifrån att det idag ofta poängteras att elever med en funktionsnedsättning ska kunna delta i skolan 

på likvärdig grund. Emellertid uppvisar verkligheten ofta något annat och elever med en 

funktionsnedsättning segregeras fortfarande i skolan. Det finns idag en tanke om att IKT ska 

kunna fungera som ett verktyg för kommunikation och inkludering men forskning inom 

området visar att det ofta är svårt att implementera ny teknik i elevernas vardag. De positiva 

förväntningarna på IKT har i många fall inte infriats menar författaren.  

Med detta som utgångspunkt intervjuades föräldrar och elever kring deras upplevelser och 

erfarenheter av användningen av IKT i skolan och på fritiden. Resultatet visar att många av 

föräldrarna ansåg att datorerna inte användes optimalt i skolan. Majoriteten av föräldrarna 

påpekade även att de ansåg att det fanns en brist på teknisk utrustning och kompetens i skolorna 

idag. För få datorer och för lite kunskaper bland lärarna var många av föräldrarnas erfarenhet. 

Trots detta påpekade de flesta föräldrarna att datorn och andra tekniska verktyg var av stor vikt 

i relation till deras barns utveckling.  

När det gäller eleverna fanns det ändå ett högt användande av IKT. De flesta använde någon 

form av teknik varje dag både i skolan och på fritiden. På många sätt kan det idag märkas att 

eleverna är uppvuxna med denna teknik och lärare och föräldrar inte är det. Många lärare ger 

uttryck för att de inte riktigt hänger med i vad eleverna gör med teknik och hur de själva ska 

kunna lägga upp undervisning som relaterar till detta.  
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Den viktigaste slutsatsen som författaren drar ifrån sin studie är att IKT i många fall kan fungera 

som ett verktyg för att öka inkludering. Det finns dock ett behov av att utveckla arbetet i skolan 

både tekniskt och socialt för att IKT ska kunna verka som en sann bro för inkludering av alla 

elever. 

Gardelli och Johansson (2008) menar även de att IKT kan fungera inkluderande. De har 

närmare studerat datoranvändandets betydelse för vuxna personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning. Författarna menar att resultatet de ser i sin studie överträffar deras 

förväntningar. Alla deltagare har under projektets gång utvecklat och förbättrat sin 

aktivitetsförmåga och uppnått en högre medvetenhet i sitt datoranvändande.  

För några av deltagarna tog det visserligen väldigt lång tid att bli självständiga i användandet 

av IKT men den pedagogik och det förhållningssätt som personalen använde i samspelet med 

personerna, kunde av författarna konstateras vara av stor vikt för de framsteg personerna gjorde. 

Författarna ser i sin studie hur en ökad inkludering fanns som mål och detta kunde nu i högre 

grad uppfyllas. Deltagarna visade stor upprymdhet och stolthet genom den utveckling de 

uppvisade i sitt datoranvändande.  

Huruvida användningen av IKT kan stärka personer med en intellektuell funktionsnedsättning 

är något som Renblad (2003) undersöker närmare. Via deltagande observationer och 

fokusgruppintervjuer kommer författaren fram till att dessa personer upplever det som mycket 

viktigt att kunna påverka frågor som rör arbete, boende, fritid och sociala relationer. Renblad 

(2003) menar att hur en människa upplever sig kunna påverka dessa saker ofta är starkt knutet 

till självförtroende, sociala nätverk och tidigare erfarenheter och kunskaper.  

Deltagarna i studien menar att IKT är på många sätt väldigt användbart för dem i relation till 

de saker de säger sig vilja kunna påverka. Mest tyckte deltagarna att IKT stärkte dem under 

deras fritid men även studier och arbete nämndes som viktiga områden där IKT kan spela en 

stor roll. Studiens deltagare använde således IKT inom många olika områden av deras liv och 

Renblad (2003) ger informationssökning, kommunikation och inköp som exempel på 

användningsområden. 
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Teoretisk utgångspunkt 

 I denna studie har begreppet empowerment (Askheim & Starrin, 2007) valts som teoretisk 

utgångspunkt. Detta eftersom det finns ett särskilt intresse av att se hur användandet av IKT 

kan stärka personer med en intellektuell funktionsnedsättning.  

Empowermentbegreppet har uppkommit inom det som kallas sociokulturell teoribildning. Inom 

ramen för denna teoribildning argumenteras det att människor utvecklar kunskap i ett socialt 

och kulturellt sammanhang. De omständigheter som påverkar utvecklingen av kompetenser och 

färdigheter, såväl intellektuella som manuella, är socialt och kulturellt betingade. Att förstå 

detta betraktas som oerhört viktigt då lärande har en så viktig position i vår kultur. Det är starkt 

knutet till våra föreställningar om ekonomisk och social utveckling och de flesta människor är 

angelägna om att ungdomar skall skaffa sig kunskaper som står sig i en högteknologisk framtid 

(Säljö, 2000).  

En viktig utgångspunkt för denna teoribildning är att lärande är en aspekt av all mänsklig 

aktivitet. Det finns i varje händelse, samtal och handling en möjlighet att individer eller grupper 

tar med sig något som kommer kunna användas i framtiden. Kunskaper skapas och återskapas 

ständigt i samhället och sådana förlopp har varit viktiga långt innan det exempelvis existerade 

en formaliserad utbildning. Ett grundläggande antagande inom det sociokulturella perspektivet 

är lärande handlar om vad individer och kollektiv tar med sig ifrån sociala situationer och brukar 

i framtiden (Säljö, 2000).  

Vidare antas således att lärande och mänskligt agerande i huvudsak handlar om hur grupper och 

individer tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser (Säljö, 2000). I ett 

sociokulturellt perspektiv har termerna redskap och verktyg en viktig betydelse. Med detta 

åsyftas de resurser, såväl intellektuella som fysiska, som vi har tillgång till och som vi använder 

när vi förstår vår omvärld och agerar i den. Utifrån en medvetenhet om att det uppstått stora 

skillnader i hur vissa individer eller grupper kan tillgodogöra sig och behärska kunskap uppstår 

empowerment som begrepp för att beskriva vad som kan ske i relationen mellan olika människor 

men också mellan människa och verktyg, när en förståelse uppstår och handlingar genomförs 

utifrån den (Säljö, 2000, Askheim & Starrin, 2007). Många organisationer har empowerment 

som ledord och en anledning till att det blivit så populärt kan vara att det för tankarna till 

företeelser och egenskaper så som, självtillit, socialt stöd, stolthet, delaktighet, kompetens, 

egenkontroll, medborgarskap, samarbete, självstyre och deltagande (Askheim & Starrin, 2007). 



 

12 
 

Enligt Slettebo (2000) kopplas ofta empowermentbegreppet samman med den amerikanska 

medborgarrättsrörelsen, men även kvinnorörelsen, befrielserörelser i tredje världen och olika 

självhjälpsorganisationer har varit viktiga inspirationskällor för empowermenttänkandet. 

Utgångspunkten är att stärka individerna och grupperna på ett sådant sätt att de får kraft att 

ändra de villkor som gör att de befinner sig i en svag och maktlös position. Det handlar således 

om att få igång processer och aktiviteter som kan förstärka människors självkontroll, vilket här 

innebär att de får ett bättre självförtroende, bättre självbild, större kunskaper och färdigheter 

(Askheim & Starrin, 2007). 

Empowerment kan definieras som att uppnå kontroll över sitt eget liv. Det vill säga uppnå 

kontroll över de avgörande faktorer som håller människor fast i maktlöshet. Detta innebär att 

människor minskar sin maktlöshet och får ett större inflytande över sina dagliga liv och 

möjligheter att förändra sina livsbetingelser. I detta ligger också en frigörande aspekt (Slettebo, 

2000).  

Inom empowermentforskning ställs ofta frågan vad det är som bidrar till makt. Loken (2007) 

menar att det handlar om rättigheter och möjligheter, tillgång till kunskap och färdigheter och 

ett starkare medvetande om de egna resurserna. I detta ligger det en stolthet över den man är 

och det man står för, i motsats till de skamkänslor som många med funktionshinder dras med. 

Inom empowerment handlar maktbegreppet om att ha makt till något och inte om att ha makt 

över något eller någon. Att ha makt till något innebär i praktiken att ges möjligheter till, eller 

att skaffa sig möjligheter till att förverkliga sina egna intressen och att få gehör för sina 

önskningar och värderingar.  

När det talas om empowerment påtalas ofta vikten av att medvetandegöra personer om vilka 

roller i livet som är viktiga. Att bli medveten om vilka intressen och resurser man har och vad 

man upplever att man bemästrar, bidrar till att man blir mindre fokuserad på problem (Loken, 

2007). Vidare påtalas också styrka och kraft som centrala begrepp inom empowerment (Loken, 

2007). Styrka kan ses som en psykologisk, inre känsla och kan uppfattas som den individuella 

utvecklingen av en kapacitet. Det handlar om hur en person ser på sig själv och sina förmågor. 

Självförtroende och självkänsla blir då viktiga begrepp. Självförtroende kan uppfattas som tillit 

till vilka färdigheter man har, medan självkänsla kan ses som den grundläggande upplevelse en 

person har av sig själv som människa. Kraft innebär, i relation till empowerment, att ha de 

färdigheter och den kunskap som behövs för att genomföra de handlingar man önskar (Loken, 

2007). 
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Metodologisk ansats och val av metod 

Val av metod 

När det gäller att samla in material till en studie som undersöker hur människor uppfattar sitt 

liv och företeelser i det, är det en mycket bra utgångspunkt att samtala med dem. Genom 

samtalet får vi kunskap om andras erfarenheter, känslor, attityder och den värld de lever i. Den 

kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel 

och utveckla mening ur deras erfarenheter (Kvale & Brinkman, 2009).  

För att få svar på de frågor som ställs i denna uppsats har jag valt att göra samtalsintervjuer. Att 

valet faller på att göra samtalsintervjuer i anslutning till dessa frågeställningar beror främst på 

att jag vill ge informanterna en möjlighet att fördjupa sina svar och att möjligheten att ställa 

följdfrågor ges. Esaiasson, Gilliam, Oscarsson och Wängnerud (2012) menar att detta är en av 

de stora poängerna med att göra samtalsintervjuundersökningar. Att kunna registrera svar som 

är oväntade och möjligheten att kunna ta reda på hur en människa själv uppfattar sin värld ser 

jag i detta sammanhang som stora fördelar. 

I föreliggande studie har jag valt att göra samtalsintervjuerna halvstrukturerade så att kontexten 

i viss mån avgränsas. Jag har alltså valt att ställa frågor som belyser den mer vida frågan om 

olika aspekter av IKT med hjälp av frågeområden. Informanterna får här möjlighet att fördjupa 

sig i det som jag finner vara meningsfullt för just min undersökning. Anledningen till valet att 

styra informanterna med hjälp av färdiga frågeområden är att jag vill underlätta möjligheten att 

göra jämförelser och dra paralleller mellan de olika erfarenheterna som finns. Således söks 

beskrivningar av intervjupersonens levda värld utifrån en tolkning av innebörden hos de 

beskrivna fenomenen. Kvale och Brinkman (2009) menar att denna procedur liknar ett 

vardagssamtal, men som professionell intervju har den ett syfte och inbegriper en speciell 

teknik; den är halvstrukturerad – intervjuerna är varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet 

frågeformulär. 

Att använda sig av denna typ av samtalsintervjuer som datainsamlingsmetod kan emellertid ha 

sina nackdelar. Det finns en risk att mottagaren av materialet misstolkar det på grund av egna 

förutfattade meningar som omedvetet tolkas in i svaren (Kvale & Brinkman, 2009). Den risken 

blir mindre när en informant exempelvis får kryssa i färdiga svarsalternativ. En annan risk är 

att personen som blir intervjuad känner av vad jag som forskare är ute efter och försöker svara 

så ”korrekt” som möjligt. I mitt fall väger dock möjligheten att få mer djup och grundlig 
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information samt möjligheten att ställa följdfrågor tungt då det finns en risk att svaren annars 

blir ”det beror på..”, ”annat”, vilket kan vara svårt att utläsa något faktiskt resultat av. Med 

utgångspunkt i denna studies syfte passar således samtalsintervjuer mig mycket bra som metod. 

Urval 

Arvidsson (2001) menar att urvalsprinciperna varierar beroende på vilken karaktär en 

undersökning har. Om frågeställningen är formulerad utifrån ett allmänt samhällsfenomen kan 

ett statistiskt slumpmässigt urval göras, men är det en mer specifik kategori av människor får 

forskaren vända sig direkt till dessa. Urvalet som görs i denna studie grundar sig främst på mitt 

syfte och mina frågeställningar. Då dessa motiverar en mer specifik kategori av människor har 

jag som forskare vänt mig direkt till dessa personer i urvalsprocessen. I denna finns tre kriterier 

för att kunna vara informant i denna studie, och dessa är att personen ska vara vuxen, ha en 

intellektuell funktionsnedsättning och för tillfället gå i skolan. Alla personer i denna studie är 

mellan 22 och 35, har en intellektuell funktionsnedsättning och är verksamma inom skolformen 

särskild utbildning för vuxna (Lärvux). 

Jag eftersökte således informanter som kunde vara representativa för mina frågeställningar. 

Utifrån dessa var det också av intresse att deltagarna använder IKT i sin vardag. Mitt urval är 

strategiskt i den bemärkelsen att jag eftersökt personer som är insatta i studiens forskningsfrågor 

och kan bidra med kunskap som frågeställningarna eftersöker (Fejes &Thornberg, 2012).  

Under våren 2015 upprättades en kontakt med olika vuxenutbildningar i mitt län med syftet att 

hitta personer som passade in på mina urvalskriterier. De som uppfyllde dessa tillfrågades om 

medverkan i studien. Sju stycken har svarat att de är villiga att ställa upp och då jag bedömt det 

rimligt att använda 6-8 informanter, finns ett underlag för att genomföra studien.  

Presentation av informanter 

Av de sju deltagarna är tre kvinnor och fyra är män inom åldersspannet 22-35 år. Alla namnen 

är fingerade för att bibehålla deltagarnas anonymitet. Deltagarna är verksamma inom respektive 

kommuns dagliga verksamhet. Inom den dagliga verksamheten får de en sysselsättning och 

denna varierar beroende på personens intresse och förmåga. Som exempel arbetar några inom 

dagligvaruhandel. Vid några tillfällen i veckan deltar de på kurser i vuxenutbildningens regi. 

Vilka kurser personerna deltar på varierar och kan innefatta allt från kärnämnena till 

datakunskap och geografi. På fritiden uppger informanterna att de har många olika intressen 

och de som deltar i denna studie håller bland annat på med bowling, teater och matlagning.  
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Informant 1: Kalle 25 år 

Informant 2: Lisa 29 år 

Informant 3: Lotta 26 år 

Informant 4: Robert 22 år 

Informant 5: Fredrik 25 år 

Informant 6: Jenny 35 år 

Informant 7: Erik 33 år 

Genomförande 

I denna studie genomfördes sju intervjuer med vuxna personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning, verksamma inom särskild utbildning för vuxna. Att intervjua en person 

med en intellektuell funktionsnedsättning krävde en särskild varsamhet från min sida och jag 

var noggrann med att ge deltagarna gott om tid att fundera på sina svar. Jag eftersträvade också 

en tydlighet i sättet jag ställde frågor på. Kvale och Brinkman (2009) menar att det är viktigt att 

vara inkännande när det gäller normer för interaktion i fråga om initiativ, direkthet, sättet att 

fråga och dylikt. Utifrån detta synsätt ansåg jag det viktigt att låta intervjuerna börja med att vi 

talade om ganska vardagliga saker för att allt eftersom komma in på de frågor som jag ville ha 

svar på.  Deltagarna intervjuades en och en utifrån en intervjuguide (se bilaga 1).  

Denna studies forskningsfrågor låg till grund för formulerandet av de frågor som slutligen 

användes som utgångspunkt i genomförandet av intervjuerna. Intervjuerna dokumenterades 

med hjälp av ljudupptagningsutrustning. Den längsta intervjun blev 1 timme och 6 minuter och 

den kortaste blev 43 minuter. Den genomsnittliga längden på intervjuerna är cirka 50 minuter. 

Att det skiljer en del i längd mellan intervjuerna beror på att jag inledningsvis ville upprätta ett 

förtroende mellan mig och informanten. Detta var något som varierade i tid under 

genomförandet av intervjuerna. De svar och resonemang som informanterna bidrog med 

varierade också något i tid. 

Intervjuerna genomfördes på respektive deltagares skola där jag såg till att vi kunde föra ett 

samtal på en ostörd plats. När intervjuerna var genomförda transkriberades de i sin helhet. Detta 

material ligger till grund för resultatpresentationen och analysen.  
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Databearbetning och analys 

Vidare ligger de inspelade intervjuerna till grund för en noggrann transkribering. Jag lyssnade 

till intervjuerna ett flertal gånger för att verkligen se till att min tolkning av de olika 

berättelserna var så riktig som möjligt, samt för att säkerställa att intervjuerna återgavs i text på 

ett riktigt sätt. Transkriberingen skedde inom rimlig tid i relation till intervjutillfället för att 

hålla även mina upplevelser av samtalet färskt i minnet.  

För att kunna analysera samtal måste man transkribera dem, det vill säga överföra aspekter av 

dem till text på papper eller datorn. En transkription kan variera i detaljeringsgrad och 

omfattning.  I den transkription som jag gjorde har skriftspråkets grammatik och syntax 

behållits när vad som sägs nedtecknats. Vid överföringen till text utgick jag ifrån Linells (1994) 

mall för transkribering.  

Efter transkriberingen började jag leta efter mönster i texten som är av intresse för denna studie. 

Mitt syfte och mina frågeställningar var vägledande i denna process. Utifrån syftet och 

frågeställningarna bearbetades texten och svaren markerades i olika färger beroende på vilken 

fråga de kunde relateras till. Kvale och Brinkmann (2009) menar att detta sätt att kategorisera 

svaren underlättar jämförelser och att man på förhand kan ställa frågor som man sedan söker 

svar på genom att ordna svaren i kategorier. Kategoriseringen hjälper också när man ska 

strukturera omfattande utsagor i relation till ämnesvalet. Vidare gav detta mig möjligheten att 

bedöma hur typiska de olika utsagorna var i förhållande till intervjumaterialet som helhet. Detta 

var mitt huvudsakliga syfte med att utifrån mina frågeställningar analysera och bearbeta det 

insamlade materialet.  

Avslutningsvis gick jag igenom de transkriberade intervjuerna noggrant utifrån mitt valda 

perspektiv, det vill säga empowermentbegreppet. Genom att lägga empowermentbegreppet som 

ett filter över de transkriberade intervjuerna tydliggörs min utgångspunkt i analysen av 

resultatet.  

Forskningsetiska principer 

Inom all forskning finns det en del etiska överväganden att beakta. Vetenskapsrådet (2002) har 

tagit fram en del sammanfattande punkter som har som syfte att ge normer för en god avvägning 

mellan forskningskrav och individskyddskrav. Dessa principer utgör riktlinjer för humanistisk 

forskning och har karaktären av vägvisare; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
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I kontakten inför mina intervjuer informerades deltagarna om just denna undersöknings syfte 

och frågeställningar samt att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Deltagandet i undersökningen är frivilligt och informanterna kan när som helst avbryta sin 

medverkan utan att detta får några konsekvenser. Vidare är alla som deltar helt anonyma och 

det insamlade materialet kommer endast att användas för denna undersökning och de som deltar 

har skriftligt medgivit att materialet får användas för detta syfte. Vidare informeras även 

deltagarna om att det insamlade materialet förstörs efter att arbetet efter granskning blivit 

godkänt. Under intervjuerna tar jag ansvar för deltagarnas välmående. Mitt förhållningssätt 

baseras på respekt och lyhördhet, samt en varsamhet i sättet jag ställer frågor. Alla personerna 

som deltar är över 20 år. 

Giltighet och tillförlitlighet 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att en studies giltighet är avhängigt i vilken mån den 

undersöker det den har som syfte att undersöka. I denna studie har jag formulerat syftet och 

forskningsfrågorna på ett sådant sätt att informanternas utsagor som är det viktiga. Deras 

upplevelser framkommer genom intervjuerna och när det transkriberade materialet analyseras 

ligger fokus på att söka svar på studiens frågeställningar. I min resultatredovisning ligger 

tyngdpunkten på att presentera de delar av materialet som är relevant utifrån syftet och 

frågeställningarna. De delar som bedömts irrelevanta för denna studie utelämnas med 

hänvisning till att studera det som avses studeras. 

En studies tillförlitlighet är i hög grad beroende av hur väl datainsamlingsmetoden kan relateras 

till det som avses undersökas. Hur svaren på frågorna producerats är centralt för att kunna 

avgöra en studies tillförlitlighet (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). I denna studie användes 

samtalsintervjuer för att samla in material för att kunna fördjupa och säkerställa att svaren 

uppfattats på ett korrekt sätt. Esaiasson, Gilliam, Oscarsson och Wängnerud (2012) menar att 

detta är en av de stora poängerna med att göra samtalsintervjuundersökningar. Att kunna 

registrera svar som är oväntade och möjligheten att kunna ta reda på hur en människa själv 

uppfattar sin värld är stora styrkor i den valda metoden.  

Ahrne och Svensson (2011) pekar också på att en studies transparens inverkar på en studies 

tillförlitlighet. Bra forskning ska kunna kritiseras och diskuteras och då är det viktigt att 

forskningsprocessen är noggrant beskriven för att ge läsaren en möjlighet att sätta sig in i hur 

författaren resonerat kring sina metodval. Med detta i bakhuvudet har ambitionen varit att så 

tydligt som möjligt beskriva tillvägagångssättet i denna studie.  
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När en intervjustudie genomförs finns det ytterligare några saker som kan påverka giltigheten 

och tillförlitligheten av studien. Aspers (2007) menar att maktobalans kan vara en sådan aspekt 

som forskaren bör reflektera över. Det är nästan omöjligt att helt undvika obalans i en 

intervjusituation men detta kan underlättas genom att skapa en atmosfär som främjar jämlikhet 

i samtalet. För att främja jämlikheten i intervjusituationen genomfördes denna studie i en miljö 

där informanten känner sig trygg samt att mitt förhållningssätt präglades av lyhördhet och 

respekt.  

En annan aspekt som bör beaktas är att jag gör mina tolkningar utifrån min kunskapsbas. Det 

är i detta fall väldigt viktigt att jag som forskare ser till att ställa uppföljningsfrågor till de jag 

intervjuar. Detta måste ske för att klargöra vad informanterna säger och för att se hur 

meningsstrukturen är konstruerad (Aspers, 2007). När jag som forskare gör detta kan jag 

säkerställa en så korrekt förståelse av informanternas svar som möjligt. När en sammanfattning 

och jämförelse mellan olika sätt att svara på görs, kan jag gå ifrån enskilda utsagor om hur en 

person uppfattar något till att göra mer generella beskrivningar av hur dessa personer uppfattar 

något. Genom att göra sammanfattningar av de intervjuade personernas utsagor skapas en grund 

för att upptäcka mer övergripande mönster (Esaiasson, m.fl., 2012).  
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Resultat och analys 

Under denna rubrik presenteras det resultat som min undersökning har lett fram till. I min 

presentation av intervjusvaren kommer jag att tematiskt att utgå ifrån mina frågeställningar. På 

detta sätt blir mina frågeställningar vägledande för hur mitt resultat här presenteras. Detta görs 

för att ge läsaren en tydlig bild av vilka svar det är som presenteras och för att underlätta att se 

karaktären av de olika svaren. Den samlade analysen görs i slutet av kapitlet under en egen 

rubrik. Där syftar jag till att relatera mitt resultat till min teoretiska utgångspunkt samt att göra 

mer utförliga kommentarer och tolkningar av de mönster som gått att skönja i resultatet.  

IKT på fritiden 

Inledningsvis kan det vara värt att säga något om den tillgång som personerna jag intervjuade 

hade till IKT på sin fritid. Alla personer som jag intervjuade hade Smartphones, många hade 

dator och surfplatta hemma och två av de intervjuade använde olika typer av tv-spelkonsoler 

för anslutning till Internet. 

När intervjuerna startade fick informanterna en del frågor som berörde deras användande av 

IKT på fritiden. Lisa menar att ”- Det blir mycket att jag kollar på film (…) mycket Youtube är 

det som gäller.” Detta exempel är ganska talande för många av de som deltagit i denna studie. 

Att använda IKT för att konsumera rörlig bild på fritiden är ett vanligt svar. Lotta ger ett 

liknande svar och menar att hon använder surfplattan till att se på filmer. Även Kalle är inne på 

den linjen och säger ” – Jaa (…) jag är väl mest på Youtube, jag ser på animerade filmer och 

sånt (…) animerade serier på nätet.” Helt klart är video är något som är ett stort 

användningsområde för IKT. 

Utöver att se på filmer och klipp uppger merparten av de intervjuade att de ganska flitigt 

använder Google och Wikipedia för att ta reda på saker. Ett utdrag ur intervjun med Kalle ser 

ut så här:  

M: Ja (….) Hmm (…) Brukar du använda Google också?  

K: Ja det gör jag. Jag letar efter bilder och använder lite annan fakta som jag gärna vill få reda på(….) 
och så använder jag mest Wiki (…) Google brukar skicka mig till Wiki. 

M: Vad är Wiki för något? Kan du berätta? 

K: Ja (…) där finns nästan allting.  

M: Kan du söka efter det du är intresserad av där? 

K: Ja (…) Wiki har i alla fall vad jag hittills vet alltid haft information om det jag vill få tag på (…) å då 
menar jag allting (…) det finns både på svenska och på engelska.  
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M: Ok (…) 

K: Jag tar alltid på engelska för där vet jag att jag alltid får ett svar på den sidan (…) där använder jag 
ViTal för att få det uppläst. 

 

Kalles utsaga är signifikant för de flesta jag intervjuat. Olika digitala verktyg används för att 

söka efter information av olika karaktär. Lisa, vars stora intresse är matlagning, menar att 

Google används flitigt för att söka efter nya recept. Fredrik, som är intresserad av ishockey, 

berättar att mycket av sökningarna han gör handlar om Skellefteå AIK.  

Vidare uppger många av informanterna att de använder IKT för olika typer av sociala kontakter. 

Antingen via sociala medier så som Facebook eller via olika typer av spel på Internet. Erik 

säger ”- Ja, jag går in på Facebook för att prata med kompisar och sådär (…) bowlingkompisar.” 

Den andra typen som har sociala kontakter på nätet i syfte att spela spel får detta citat ifrån 

intervjun med Robert spegla: 

M: Ja det är klart (...) men när du använder Xbox, vad gör du då? Om du är på Internet till exempel? 

R: Jag brukar söka på Internet och sådär (...) och spela med andra online.  

M: Ok (...) har du vänner som du spelar med då? På nätet? 

R: Ja ibland (...) oftast är det folk jag inte känner (...) men vi kan skriva till varandra och så (...) 

M: Jaha (...) vad spännande (...) berätta mer (...) hur gör ni då? 

R: Ja men (...) när jag spelar kan jag spela mot andra (...) de behöver inte vara nån jag känner, vi kan 
skriva till varandra. 

M: Ok (...) vad kul! 

R: Mmm 

 

Några uppger att de spelar spel av annan typ också. Jenny menar att ”- Det är kul att spela spel 

på datorn (…) det är olika kortspel (…) ehh och korsord finns det, med röda siffror på.”  

Ytterligare en social aspekt av IKT som alla informanterna nämner är att de skickar bilder till 

sina nära och kära med sina mobiler. De tar ett foto som de kan skicka till någon de vill visa 

för. Lisa säger ”- Det blir jättebra bilder med min surfplatta (…) klara. Jag kan skicka dem till 

kompisar (…) mamma och så.” Jenny uppger liknade erfarenheter: 

J: Ja det hjälper mig (...) jag kan skicka kort med sms också (…) jag kan skicka till mamma. 

M: Tar du egna foton med telefonen då? 

J: Ja det gör jag (…) och mamma skickar till mig också på Hampus eller Daniel eller (…) så när jag 
skickar brukar jag skicka kort som jag har tagit (…) jag skriver och sen trycker jag på kuvertet. 

M: Ja när du skickar. 
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Att skicka bilder är populärt bland mina informanter men även e-post är något som de flesta 

använder för olika typer av kontakter. Vissa skickar brev till sina kompisar och andra har det 

även för att kunna göra olika typer av inköp på Internet. Erik berättar om hur han köpt en sak 

och att räkningen kommer till hans mail. ”- Ja den hade kommit på mailen (…) jag printade ut 

den och betalade den med en sån här dosa du vet.”  

Sammanfattningsvis vill jag mena att personerna jag intervjuade har funnit en mängd olika 

användningsområden för de digitala verktyg de använder. Mycket rörlig bild men också många 

andra saker som på många sätt faktiskt verkar göra deras liv enklare. Viktiga saker är att kunna 

söka efter information och att kunna umgås socialt med andra. Att ta och skicka bilder var något 

som informanterna också tyckte var väldigt användbart på deras fritid.  

IKT i skolan 

Alla deltagare i denna studie är verksamma inom skolformen särskild utbildning för vuxna och 

går således i skolan åtminstone en dag i veckan. Tillgången till IKT varierar beroende på i 

vilken kommun informanten går i skolan, men alla deltagare svarar att det finns datorer i deras 

klassrum. Ungefär hälften av deltagarna svarar att det även finns surfplattor i deras klassrum. 

Lisa berättar följande om hur användandet av IKT i skolan ser ut för henne:  

M: Vad har ni för grejer i skolan då? Finns det datorer och så? 

L: Ja där finns ju allt utom mobil (...) men den har jag ju med mig (...)  

M: Vad brukar du använda mest när du är i skolan? 

L: Jae (...) alltså jag brukar använda både och (...) svårt att säga vilken jag använder mest (...) 

M: Ok (...) kan du berätta lite grann om hur du använder dessa saker i skolan? 

L: Ja sitter jag vid datorn då har jag lagt in musik och sådär (...) sen har jag jobbat med olika program vid 
datorn. På svenskan var det ett där man skulle göra en karta (...) man skulle lägga till ord (...) jag kommer 
inte ihåg vad det hette (...) sen pengar på matten.  

M: Mmm 

L: Ja en massa olika program där man får träna olika saker (…) pengar till exempel (…) 

 

Denna utsaga är ganska talade för hur många av de jag intervjuade svarade. De flesta sitter vid 

datorn och jobbar med någon typ av pedagogiskt program som syftar till att låta eleven träna en 

specifik sak. Lisa nämner pengar och det är något som många andra också talar om. Jenny 

berättar: ”- Det här (…) räkna pengar brukar jag göra i skolan.” Lotta berättar även hon brukar 

köra olika program på datorn när hon är i skolan. ”- Ja det är väl mest datorn i skolan. Man kan 

träna olika saker på svenskan och på matten.”  
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Robert, Erik och Kalle vittnar om ett lite mer fritt sätt att använda datorn i deras undervisning. 

Erik säger: 

M: Ok (...) men hur är det i skolan då? Använder du något av dessa saker när du är i skolan? 

E: Ja jag sitter vid datorn i skolan (...) använder väl mest Google (...) jag håller på och gör en bok om 
olika länder och jag söker efter fakta på Google (...) det är så enkelt att hitta då (...) det är bara att skriva. 

 

Kalle berättar en snarlik sak: 

M: Ja i skolan (….) mmm (…) hur brukar du använda datorn när du är i skolan då? 

K: Ja det är det ena och det andra (…) jag är på Wiki i alla fall. Jag gör böcker där jag markerar texten 
och får den uppläst (…) är det intressant kopierar jag texten och sätter in i Word.  

M: jaa 

K: Jag sparar det på mappen (…) alla möjliga olika böcker har jag gjort i skolan. Om stenar och om 
grundämnen (…) om datavirus, det finns en hel del information man kan hitta på (…) datorer har ju en 
hel del saker, som tekniska problem. 

 

Robert menar också att han brukar gå in på Google och leta fram olika saker för att lära sig 

saker i skolan. Han berättar att det är dit han vänder sig om det är något han jobbar med i skolan.  

Utifrån de berättelser jag fått via mina informanter går det att skönja två olika sätt att använda 

IKT i skolan. Det ena är att eleven sitter vid datorn och tränar på något genom ett specifikt 

program. Det kan vara pengar eller något program som låter eleven träna svenska. Det andra är 

att eleven söker efter information beroende på vilket ämne det är och vilket intresse eleven själv 

har. I detta fall verkar eleven ofta göra någon slags bok om området den själv valt. 

Möjligheter i användandet av IKT 

Genom mina intervjuer med deltagarna i denna studie står det klart att alla är väldigt positivt 

inställda till använda IKT. Många berättar om hur de tycker flera olika aspekter av deras liv på 

ett eller annat sätt faktiskt blivit enklare. Detta gäller både användandet på fritiden och 

användandet i skolan. Följande utsaga från Fredrik är ganska talande: 

M: Vad tycker du om att använda dessa saker då? 

F: Jaa dom är roliga (…) dom är lätta också så det är bra (…)  

M: Finns det någonting som du tycker har blivit enklare i ditt liv när du använder dator, mobil och 
surfplatta? 

F: Ja (…) musiken eller bilder, man kan flytta dom som man vill (…) jag kan flytta från telefonen till 
plattan det är enkelt (…) jag tar bilder med telefonen (…) jag har en massa bilder på datorn också (…) 
och förut köpte jag ju skivor, men inte nu (…)  

M: Hur tycker du det är att använda Facebook då? 
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F: Ja det är också enklare (…) att prata med kompisar (…) det är mycket som blivit enklare (…) jag 
skriver med dom och dom skickar bilder till mig, vi pratar om hockey eller pratar om allt möjligt (…)  

M: Umgås du med dina kompisar på Facebook? 

F: Ja (…) vi träffas också (…) men när dom inte har tid då träffas vi på Facebook (…) och då skickar vi 
bilder och pratar om hockeyn (…) Jimmie Ericsson (…) Skellefteå (…) 

 

Fredrik talar dels om hur saker blivit enklare ur en slags bekvämlighetsaspekt, det vill säga han 

kan lyssna på musik och flytta bilder på ett sätt som inte var möjligt tidigare. Den andra delen 

han nämner är en social aspekt. Han umgås med sina vänner på Internet, de skriver till varandra 

om saker de är intresserade av när de inte har möjlighet att ses. Fredrik nämner också i intervjun 

med mig att ingen längre behöver väcka honom för att han nu klarar att sätta larmet själv på 

telefonen. I mitt samtal med Lisa framkommer liknande resonemang kring möjligheterna med 

IKT: 

M: Finns det något som du tycker har blivit enklare i ditt liv med surfplatta och mobil? 

L: Jaa (...) men det är väl till exempel att man kan söka på saker och få veta vad man undrar (...) som 
recept eller om man vill Googla på någonting (...) väder (...)  

M: Mmm är det nått mer som blivit enklare?  

L: Ja (...) jag har almanacka i telefonen (...) väckarklocka också (...) ibland (...) det finns miniräknare 
också. 

M: Brukar du använda den när du ska räkna ut saker? 

L: Ja (...) det är ju lättare om man ska köpa (...) om det räcker eller inte (...)  

M: Finns det nått mer? 

L: Ja jag har ju sån där app som heter Dalatrafik (...) jag kan kolla när bussen går (...) jag åker bara buss, 
inte tåg. Jag kan se vilka tider som bussarna går (...) om jag ska hälsa på hemma så ser jag när bussen går 
(...) vilken tid jag ska ta (...)  

 

Det är tydligt att Lisa i ovanstående resonemang ser stora fördelar i att använda sig av IKT. 

Hon använder en hel del olika saker som gör att hennes liv blir enklare, från almanacka till 

busstiderna online. Även Lotta är inne på att använda IKT som hjälpmedel i vardagen och 

nämner även hon påminnelser i sin smarta telefon. I likhet med Fredrik ser Lotta också stora 

sociala möjligheter med IKT. Hon talar om två appar som heter Messenger och Snapchat som 

hon ofta använder för att skicka bilder och meddelanden till vänner. Erik talar också gott om de 

sociala aspekterna av IKT: 

 M: Ok (...) hmm (...) Vad tycker du om att använda dessa saker på din fritid?  

E: Ja (...) det är kul (...) det bli mycket spela nu (...) tournament och sådana saker (...) jag sitter gärna vid 
datorn när jag är hemma (...)  

M: Ja (...) finns det något som du tycker har blivit enklare i ditt liv när du använder de här sakerna? 
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E: Ja jag har blivit bättre på att använda datorn till exempel (...) det går snabbare för mig att skriva (...) 
att jag kan maila och skriva på Facebook underlättar en hel del tycker jag (...)  

M: På vilket sätt då? 

E: Ja det bli enklare för oss att prata med varandra (...) än vad det hade varit annars (...) å kolla priserna 
på bowling (...) butiken ligger i Stockholm (...) det är mycket, jag märkte det när jag köpte min dator. 

 

Erik talar i intervjun om för mig att han tycker att han nu anser sig klara mer på egen hand än 

vad han tidigare gjort:  

M: Vad bra (...) tycker du att du klarar mer själv när du använder mobilen och datorn? 

E: Hmm (...) datorn är det som är mest tillgängligt för mig (...) ska jag åka hem till Stockholm kan jag 
beställa biljetter på nätet (...) jag klarar det själv (...) jag skriver ju själv till alla mina vänner också (...)  

M: Mmm 

E: Vi skriver om hur matcherna var och så där (...) vi sätter oss ner direkt vid datorn efter en match (...) 
vi pratar om vad som gick bra och dåligt och så (...)  

 

Andra, kanske mer genomgripande förändringar sedan introduktionen av IKT i vårt samhälle, 

ger Kalle uttryck för: 

M: Ja just det (….) Finns det något som du tycker har blivit enklare i ditt liv med hjälp av datorn?  

K: Ehhh (…)  

M: till skillnad från när du inte hade dator? 

K: Jag har haft den där datorn så länge nu så att (…) jag kommer inte ihåg när jag var utan (…) 

K: Jag har jämt haft den (…) mina föräldrar kom på väldigt tidigt att det bara var att sätta mig framför 
datorn och låta mig spela eller nått(…) för då höll jag mig lugn. Jag lekte inte rövare om man säger så. 

M: Mmm 

K: Jag har ju damp så vid datorn kunde jag fokusera (…) ta det lugnt och fokusera.  

M: Var det enklare att använda datorn med ViTal tycker du? 

K: Jag kan ju inte läsa så det blev mycket bättre då (…) jag förstår ju vad de säger (…) det funkar bra. 

M: Vad är det som har blivit enklare då? 

K: Jaa jag kan ju fokusera och tagit det lugnare plus att jag kan ta reda på saker (…) jag är ju väldigt 
intresserad av historia och så (…) det har ju blivit enklare med datorn tycker jag (…) jag gillar datorn, att 
använda den (…) det gör jag varje dag alltså. 

 

Kalle ger via denna berättelse en inblick i hans liv som rörigt innan han fick en dator och genom 

den kunna hitta ett fokus. Han berättar i intervjun att han inte kan läsa men att en dator med 

talsyntes har gett honom möjligheten att förkovra sig i sitt stora intresse som är historia. 
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När det gäller möjligheterna som informanterna upplever att IKT kan ge dem i skolan finns det 

många positiva berättelser. Lotta berättar att hon egentligen ser samma fördelar som när hon 

använder IKT på fritiden men lägger till: 

M: Klarar du mer skoluppgifter själv om du sitter vid datorn?  

L: Ja (…) jag behöver inte fråga så ofta när jag sitter vid datorn (…) jag jobbar självständigt (…) 

M: Mmm 

L: Det går jättebra att jobba med surfplattan också, det är kul (…) jag har räknat matte på den (…) jag är 
ju van vid surfplattor så (…)  

 

Lotta upplever att hon med hjälp av IKT kan jobba mer självständigt i skolan. Även Lisa är 

inne på det spåret och menar att ”- Det är enklare att jobba vid datorn om det är något som är 

svårt.” Hon utvecklar resonemanget: 

M: Finns det nått du kan göra vid datorn som du inte kan göra i boken?  

L: Ja jag kan räkna pengar (...) det är lättare på datorn (...) jag gjorde det där pengahuset för jag håller 
själv på med pengar på jobbet (...) de betalar pengar och så (...) ibland växlar jag men då brukar någon 
vara med så jag växlar rätt (...) på datorn fick jag träna på det (...) det är enklare att se om det till exempel 
är 20 kronor då.  

 

Just självständigheten är det många av informanterna som nämner när jag ställer frågor kring 

användandet av IKT i skolan. Fredrik berättar att han måste fråga mer om han arbetar i en bok 

exempelvis. Vidare säger han att han tränar geografi på surfplattan och att han då klarar det helt 

själv. Erik säger att det är annorlunda att arbeta vid datorn: 

M: Ja (...) är det enklare då? 

E: Ja man söker på ett annat sätt när man är på datan (...)  

M: Klarar du mer själv då? 

E: Mmm (...) jag behöver inte fråga om hjälp när jag söker på datan (...) det kan jag ju (...) 

M: Jo (...)  

 

Erik menar att man söker på ett annat sätt vid datorn vilket gör det enklare och mer självständigt. 

Exempelvis Jenny menar även att det finns potential att lära sig nya saker när man arbetar med 

IKT i skolan. Hon säger: 

M: Mmm (…) är det nått mer du brukar göra vid datorn i skolan?  

J: Ja (…) det här räkna pengar (…) 

M: Vad tycker du om det då? 

J: Det är bra (…) vissa är lite svåra att räkna och sen trycka på rätt knapp (…) den säger att det är fel då. 
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M: Mmm (…) men det blir det ju ibland. 

J: Ja men jag tycker det går bra med det programmet (…) att jag lär mig och så (…) om tjugor och tior 
och till och med femhundring (…)  

 

Matematiken är något som fler av informanterna menar fungerar bättre om de får använda dator 

eller surfplatta när de arbetar. Robert säger” – Jag använder datorn när jag räknar matte (…) jag 

klarar det bättre då.” Anledningarna till att flera av informanterna anser detta kan vara många 

men något som vissa av dem nämner är att man ganska snabbt får reda på om man räknat rätt, 

vilket innebär snabb feedback i lärandet.  

Kalle anser att det också finns ytterligare saker man kan träna på när man är i skolan och berättar 

att han ska få lära sig betala räkningar. Han säger: 

M: Mmm (…) Tycker du att du klarar mer själv nu när du använder datorn? 

K: Jaa det mesta i alla fall (…) men räkningar och sånt det ska jag få lära mig så småningom (…) jag ska 
ju flytta hemifrån också (…) men det är min mamma som sköter det nu med bankkonton och det där. 

 

Sammanfattningsvis vill jag mena att informanterna i denna studie ser stora möjligheter med 

att använda IKT, både på fritiden och när de är i skolan. Många menar att det förenklar saker i 

livet men också att det bidrar till att de klarar mer själva. Allt ifrån att slippa be någon att väcka 

en på morgonen till att kunna förkovra sig inom sitt intresse uppger dessa personer att IKT 

bidrar med. Även i skolan ser personerna möjligheter då de tycker att det går enklare att lära 

sig nya saker och att självständigheten även där ökar med hjälp av IKT.  

Svårigheter i användandet av IKT 

Trots att informanterna i denna studie i mångt och mycket ser stora möjligheter i användandet 

av IKT, finns det vissa aspekter de upplever svåra. Vissa av de svårigheter som det berättas om 

är något de lever med i sin vardag, men det finns även hinder som har övervunnits. Ett exempel 

på det är Lottas berättelse om att hon inledningsvis kände sig ganska orolig över att hantera ny 

teknik överhuvudtaget: 

L: Ja det är mycket (…) det är väl att man kan göra mycket saker och så (…) förut visste jag inte ens vad 
en touchtelefon var men nu kan jag det jättebra (…) först ville jag inte ha någon för jag trodde inte att jag 
skulle klara av den men nu är det de enda jag har (…)  

M: Kände du dig orolig först? 

L: Ja och pappa var med mig då när jag köpte min första touchtelefon (…) och då sa jag att (…) nej jag 
ska nog inte ha någon ((skratt))  
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Det fanns hos Lotta en oro över att hon kanske inte skulle kunna lära sig ny teknik och därför 

ville hon inte ha en smart telefon från början. I relation till denna typ av upplevd svårighet 

berättar Lisa att hon kan få problem om tekniken inte är av ett visst märke: 

M: Mmm (...) finns det något som du tycker är svårt när du använder mobilen eller surfplattan? 

L: Njaae (...) jag kan ju hantera dem (...) men bara de märket som jag har (...) jag kan till 
  inte hantera nån iPhone eller iPad eller så (...)  

M: Är det svårt när det ser olika ut? 

L: Ja (...) den jag har är lättare att lära sig (...) Samsung är det (...) det är den jag har lärt mig (...) kommer 
det nått annat blir det svårt (...) då måste man ju fundera ut hur det funkar och då blir det lite krångligt 
ibland. 

Lisa har lärt sig att hantera en viss typ av operativsystem och känner sig trygg där. Emellertid 

blir hon begränsad om hon får andra märken i händerna och upplever då en osäkerhet. Även 

Fredrik resonerar liknande och menar att han får försöka fundera ut hur de har sakerna fungerar 

hela tiden. Han säger:  

F: Plattan lär jag mig varje dag (…) jag fick den i söndags och då visste jag ingenting om den (…) inte 
ens hur man bytte bakgrundsbild på framsidan (…) innan jag kom på det satt jag och provade (…) jag 
fick hjälp av Anna också (…)  

M: Brukar Anna hjälpa dig om du tycker något är svårt?  

F: Ja pappa kan hjälpa mig (…) Anna kan hjälpa mig (…) kompisar kan hjälpa mig, Mikael också (…) 
Mikael skulle hjälpa mig med plattan fast jag behöver inte så mycket hjälp så (…) Mikael har också en 
surfplatta (…)  

 

Även om Fredrik upplever svårigheter i hanterandet av sin nya surfplatta är han ändå modig 

och testar sig fram och frågar om hjälp. Kalle vittnar också om en osäkerhet i hanterandet av 

själva tekniken: 

M: ja just det (…) Finns det något som du tycker är svårt när du använder datorn då?  

K: Ehhh (….) Svårt? Jag kan inte komma på på rak arm.  

M: Finns det något du tycker är svårt? 

K: Jaa (…) som när det poppade upp en sån där ruta (…) jag kan inte markera den precis och få den 
uppläst(…) det är svårt att veta exakt vad det är frågan om. Jag vill inte installera något i onödan precis 
(…) eller få nått virus eller så. 

M: Nej just det (…) Kan inte ViTal läsa vad som står på rutan som poppade upp? 

K: Nej det är blank text (…) jag kan inte markera den (…)  

M: Ok då blir det ju svårt att ta reda på vad som står. 

K: Det fanns ett program som var som ViTal (…) men låt mig säga så här, det var helt värdelöst.  

M: Ahh (…) ViTal är det bästa? 

K: Aaah 

M: Tycker du att det blir svårt om det kommer något på datorn där du inte kan få reda på vad det står? 

K: Ja precis så faktiskt 
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Det Kalle beskriver är en oväntad händelse i användandet av IKT. Han får problem när han inte 

vet hur han ska förhålla sig till det som hänt på skärmen och detta försvåras ytterligare när han 

inte kan får informationen uppläst av sin talsyntes. Jenny beskriver liknande upplevelser och 

berättar att hon ibland kör fast när hon använder sin smarta telefon. Hon säger ”- Jag kan inte 

så mycket med telefonen, men mamma kan den (…) hon kan göra andra saker.” Jenny 

vidareutvecklar sina funderingar: 

M: Brukar du fråga henne om hjälp då? 

J: Nej oftast inte (…) jag brukar fråga personalen (…) men ibland får jag inte ha mobilen för personalen 
(…) de säger att jag leker för mycket med den (…)  

M: Okej (…) men när du är själv hemma då? 

J: När jag tycker på massor med konstiga grejjer(…) då frågar jag mamma (…) 

M: Vad bra (…) 

J: Då säger mamma (…) du ska inte hålla på och pilla med allting säger hon (…) 

 

Utöver denna typ av svårigheter som kanske främst handlar om själva hanterandet av tekniken 

ger några av informanterna också uttryck för andra problem i användandet av IKT. De sociala 

aspekterna av IKT verkar kunna ställa till för informanterna ibland. Lisa berättar om att hon 

inte längre använder Facebook efter en jobbig händelse: 

M: (...) brukar du umgås med vänner med hjälp av mobilen och surfplattan också? 

L: Hmm (...) ja det är väl om jag skriver sms (...) jag kan ju skicka mail också (...) jag använder inte 
Facebook längre (...)  

M: Tyckte du inte om det? 

L: Nej det var en som var hmm (...) det är skönt att slippa Facebook överhuvudtaget (...) det är bättre att 
ha mail eller nått sånt där och kolla det (...)  

 

Lotta som är en flitig användare av en social app som kallas för Snapchat berättar att hon via 

den brukar dela bilder med sina vänner men att det inte är helt oproblematiskt: 

L: Man kan skicka bilder till varandra (…) det är ganska kul men ibland är det lite jobbigt också (…) jag 
har en kompis som har skickat hela tiden och det blir lite jobbigt (…) det kan bli tjatigt (…) ibland kan 
det bli missförstånd. 

M: Ok (…) 

 

Fredrik har en liknande upplevelse av att använda de sociala delarna av IKT: 

M: Hur är det att umgås med dina kompisar på Facebook då? 

F: Ja det är lätt (…) jag har en granne som är lite konstig (…) han snackar en massa skit men jag svarar 
inte (…)  
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M: Ok (…) hur känns det då? 

F: Äsch (…) jag går till personalen och berättar bara (…)  

 

Flera av informanterna vittnar om att det ibland blir missförstånd och konflikter i användandet 

av IKT. De upplever det ibland som en svårighet att kunna socialisera via de arenor som 

möjliggör detta även om de som jag tidigare nämnt också ser det som en väldigt positiv aspekt 

av IKT. Sammanfattningsvis går det att se två områden där mina informanter upplever 

svårigheter och det är i själva användandet av hårdvaran, tekniken och i de sociala delar som 

tekniken möjliggör. Det är där dessa personer tycker att det kan bli krångligt. 

IKT och empowerment 

För att återknyta till mitt övergripande syfte vill jag här närmare se om dessa personer upplever 

att IKT kan stärka dem i deras vardag. För att kunna göra det har jag som tidigare nämnts valt 

att utgå ifrån empowermentbegreppet. Utgångspunkten inom empowerment är att se om 

individerna och grupperna stärks på ett sådant sätt att de får kraft att ändra de villkor som gör 

att de befinner sig i en svag och maktlös position.  

Många av personerna som deltagit i denna studie berättar om hur de genom IKT upplever både 

en ökad enkelhet i livet samt att de genom IKT känner sig mer självständiga. De klarar 

exempelvis att leta fram busstider, recept och att socialisera med vänner på ett sätt som tidigare 

inte var möjligt. Att IKT kan göra livet lite enklare står emellertid inte självklart i relation till 

empowerment. Empowerment syftar snarare till den andra aspekten informanterna upplever, en 

ökad självständighet.  

Empowerment kan definieras som att uppnå kontroll över sitt eget liv. Det vill säga uppnå 

kontroll över de avgörande faktorer som håller människor fast i maktlöshet. Detta innebär att 

människor minskar sin maktlöshet och får ett större inflytande över sina dagliga liv och 

möjligheter att förändra sina livsbetingelser. I detta ligger en frigörande aspekt.  

Det är möjligt att många av deltagarna i studien faktiskt får ett större inflytande över sina liv 

genom IKT. Bara en sådan enkel sak som att Erik inte längre behöver be personalen om hjälp 

för att beställa biljetter till Stockholmsresan. Att detta går att sköta via några knapptryckningar 

på en smart telefon är för Erik frigörande. Även Kalles berättelser om hur datorn hjälpt honom 

att kunna förkovra sig inom sitt intresse minskar den maktlöshet som att inte kunna läsa och 

skriva innebär.  
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Som jag tidigare nämnde menar Loken (2007) menar att det handlar om rättigheter och 

möjligheter, tillgång till kunskap och färdigheter och ett starkare medvetande om de egna 

resurserna. I detta ligger det en stolthet över den man är och det man står för, i motsats till de 

skamkänslor som många med funktionshinder dras med. Inom empowerment handlar 

maktbegreppet om att ha makt till något och inte om att ha makt över något eller någon. 

Många personer i denna studie vittnar om att de ofta umgås med sina vänner via IKT, ibland 

med vissa svårigheter. Inom detta finns dock något som kan vara värt att påpeka, och det är att 

många av deltagarna får genom den sociala aspekten av IKT tillgång till en arena de tidigare 

inte kunnat beträda. De har makt till något. De kan genom detta skapa egna relationer som inte 

är beroende av assistenter och personal. Att det ibland kunde uppstå svårigheter är tydligt, men 

personerna får ändå genom detta delta i ett socialt sammanhang som kanske inte är lika 

kontrollerat som andra sammanhang, exempelvis länsdansen eller klassrummet.  

När det talas om empowerment påtalas ofta vikten av att medvetandegöra personer om vilka 

roller i livet som är viktiga. Att bli medveten om vilka intressen och resurser man har och vad 

man upplever att man bemästrar, bidrar till att man blir mindre fokuserad på problem. De flesta 

av personerna jag intervjuat menar att de klarar av att använda IKT relativt fritt. Återigen är det 

viktigt att påtala att många av personerna upplevde vissa problem i sin användning och att det 

inte alltid fungerade smärtfritt, men jag vill mena att dessa personer var väl medvetna om vad 

de ville använda dessa verktyg till i sina liv.  

Exempelvis Kalle fokuserar i mitt samtal med honom inte särskilt mycket på det faktum att han 

inte kan läsa och skriva. Det är klart att det är ett stort problem för honom, men han talar sig 

hellre varm om vad han kan använda IKT till. Fokus ligger inte på problemet, Kalle kan sägas 

vara ”empowered”.  

Skolarbetet var också något som fler av de intervjuade personerna menade underlättades. Några 

menade till och med att lärandet förbättrades med hjälp av IKT. Om IKT kan bidra till att en 

person lär sig att växla pengar exempelvis, är det ett tydligt tecken på att en resurs har frigjorts. 

Jenny som berättar om hur hon lärt sig om pengar har säkerligen hela tiden haft potential att 

lära sig om pengar, men att IKT som pedagogiskt verktyg här har gett henne det hon behöver 

för att bemästra det.  
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Jag skulle sammanfattningsvis vilja mena att IKT på många sätt stärker dessa personer i deras 

vardag. De upplever sig mer självständiga både på fritiden och i skolan. 

Empowermentbegreppet kan här hjälpa oss förstå att detta faktiskt i slutändan innebär en ökad 

kontroll över sitt eget liv och på många sätt kan det vara ovärderligt för en människa.  
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Diskussion 

Under denna rubrik kommer denna studies metod och resultat att diskuteras. När metoden 

diskuteras görs detta dels utifrån den metod med vilken materialet har samlats in och dels utifrån 

det analysverktyg som valts för just denna uppsats. Anledningen till att en reflektion görs på 

detta sätt är att se huruvida det skulle finnas andra angreppssätt som kunna gett andra resultat 

samt att kritiskt fundera över studiens tillförlitlighet. Resultatet ställs genom en diskussion i 

relation till den tidigare forskning jag presenterade i ett föregående kapitel. Detta görs för att 

sätta in denna studie i ett sammanhang och att underlätta för läsaren att se resultatet i relation 

till en vetenskaplig kontext.  

Metoddiskussion 

När det gäller att samla in material till en studie som undersöker hur människor uppfattar sitt 

liv och företeelser i det är en mycket bra utgångspunkt att samtala med dem. Denna 

utgångspunkt var vägledande för mig när jag i ett tidigt skede bestämde mig för att göra 

samtalsintervjuer för att samla in data.  Att valet föll på att göra samtalsintervjuer i anslutning 

till dessa frågeställningar beror främst på att jag ville ge informanterna en möjlighet att fördjupa 

sina svar och att själv få möjligheten att kunna ställa följdfrågor. Att kunna registrera svar som 

var oväntade och möjligheten att kunna ta reda på hur en människa själv uppfattar sin värld var 

för mig tunga skäl i val av metod.     

Att använda sig av denna typ av samtalsintervjuer som datainsamlingsmetod kan emellertid ha 

sina nackdelar i förhållande till en studies tillförlitlighet. Det finns en risk att mottagaren av 

materialet misstolkar det på grund av egna förutfattade meningar som omedvetet tolkas in i 

svaren. Den risken blir mindre när en informant exempelvis får kryssa i färdiga svarsalternativ, 

vilket hade kunnat vara fallet vid exempelvis en enkätundersökning. En annan viktig fördel vid 

en enkätundersökning är att det går att nå ett mycket större antal människor i jämförelse med 

samtalsintervjuer. Att intervjua hundra personer skulle kunna ge studien en större 

generaliserbarhet men ta väldigt lång tid att genomföra, vilket inte passade denna studies 

tidsram.  

En annan faktor som kan påverka tillförlitligheten är att personen som blir intervjuad känner av 

vad jag som forskare är ute efter och försöker svara så ”korrekt” som möjligt. Som jag nämnde 

i avsnittet rörande giltighet och tillförlitlighet kan maktobalans påverka informanternas svar. 

Jag som forskare har makt över situationen genom att det är jag som styr samtalet. Detta hade 
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också kunnat motivera ett annat val av metod. Vid en enkätundersökning kan informanterna 

vara mer anonyma och därför svara helt utifrån sin egen ståndpunkt utan att behöva möta 

forskarens blick. Möjligheten till fördjupning bedömdes i detta fall överskugga dessa nackdelar.  

Urvalsprocessen är något som i denna studie också kan ha påverkat resultatet. Då 

urvalskriterierna baserades studiens frågeställningar begränsas möjligheterna att ge en verkligt 

bred bild av användandet av IKT i generell bemärkelse. Studiens resultat hade kunnat se 

annorlunda ut om personer utan en intellektuell funktionsnedsättning intervjuats. Även åldern 

på deltagarna i studien kan påverka de svar som ges och det är möjligt att tänka sig andra resultat 

om exempelvis barn hade intervjuats. Jag vill emellertid hänvisa till studiens syfte som ett starkt 

motiv för det urval som slutligen gjordes.  

Det faktum att personerna som intervjuades har en intellektuell funktionsnedsättning kan få 

konsekvenser för denna studies tillförlitlighet. Enligt DSM-5 (American Psychiatric 

Association, 2013) innebär denna funktionsnedsättning brister i intellektuell funktion och i 

adaptiv funktion. Detta kan betraktas som en påverkande faktor när intervjuer genomförs. Det 

är fullt möjligt att svaren sett annorlunda ut bara genom att en person blivit intervjuad en annan 

dag, men utgångspunkten i detta arbete är dock att ta informanternas utsagor på fullt allvar och 

jag har varit väldigt noga med att presentera svaren på ett korrekt sätt.  

Det är såklart svårt att spekulera i huruvida resultatet hade sett annorlunda ut vid ett annat val 

av metod. Förmodligen hade en enkätundersökning kunnat vara fruktbart då jag som forskare 

inte påverkar fältet i lika hög grad. Det hade visserligen varit väldigt intressant att kunna göra 

en tudelad studie där mer än en metod hade använts. Enkäter hade möjliggjort ett större antal 

informanter och i kombination med samtalsintervjuernas djup hade eventuellt nya perspektiv 

blivit synliga. Jag vill dock återigen hänvisa till denna studies ganska snäva tidsram som 

anledning till varför denna variant inte var realistisk för mig. 

I mitt fall vägde emellertid möjligheten att få mer djup och grundlig information samt 

möjligheten att ställa följdfrågor tungt. Syftet och frågeställningarna är, enligt mig, av en sådan 

karaktär att djupare svar krävdes. Att verkligen få chansen att ställa frågor och att be 

informanterna berätta utförligt om hur de uppfattar sin värld gjorde att mitt val ändå föll på att 

göra samtalsintervjuer. Vid exempelvis en enkätundersökning finns det en risk att svaren annars 

blir ”det beror på..”, ”annat”, vilket kan vara svårt att utläsa något faktiskt resultat av. Även den 

maktobalans som uppstår i en intervjusituation har jag försökt minimera effekterna av genom 

att skapa en så jämlik känsla som möjligt. Genom att jag besökte informanterna och gjorde 
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intervjuerna i deras naturliga sammanhang, utjämnades maktobalansen något. Jag var också 

noga med att vara varsam och respektfull i mitt bemötande av deltagarna. Utifrån detta vill jag 

mena att samtalsintervjuer passade mig mycket bra som metod. 

Även mitt val att använda empowermentbegreppet som teoretisk utgångspunkt påverkar denna 

studies resultat. Den finns många olika perspektiv som hade kunnat leda fram till intressanta 

resonemang. Hade jag exempelvis utgått ifrån ett begrepp som socialt kapital hade förmodligen 

analysen handlat mer om bildningsbakgrund och klasstillhörighet.  

Den absolut viktigaste anledningen till att jag istället använder empowermentbegreppet som en 

nyckel till att förstå mina resultat är att jag redan i mitt syfte är intresserad av att se huruvida 

IKT kan stärka informanterna i sin vardag. Utgångspunkten i empowerment är att stärka 

individerna och grupperna på ett sådant sätt att de får kraft att ändra de villkor som gör att de 

befinner sig i en svag och maktlös position. Denna utgångspunkt fungerade starkt motiverade i 

mitt val av teoretisk utgångspunkt. 
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Resultatdiskussion 

Ineland, Molin och Sauer (2013) för i sin text ett resonemang kring att IKT kan få en ökad 

betydelse för personer med en intellektuell funktionsnedsättning när det gäller 

kunskapsbildning, erfarenhetsutbyten och identitetsskapande, vilket jag i viss mån vill 

instämma i utifrån denna studies resultat. Flera av deltagarna i denna studie uppgav att de på 

många sätt upplevde en större självständighet när de använder IKT i sin vardag. Detta är något 

som i hög grad påverkar en människas identitet. Utifrån empowermentbegreppet kan dessa 

personer fokusera mindre på de problem man upplever sig ha och i stället göra sådant man själv 

vill.  

I Näslunds och Gardellis (2013) studie utgår de ifrån ett relationellt perspektiv på 

funktionsnedsättning. De ser funktionsnedsättningen som något som uppstår i relationen mellan 

individen och det omgivande samhället. Ur detta perspektiv blir funktionsnedsättningen en 

social konstruktion som får betydelse i relationen mellan individer och individen och samhället. 

Med min studies resultat i åtanke går det att se två olika aspekter utifrån detta relationella 

perspektiv.  

Den första aspekten är att det faktiskt framkom att deltagarna i denna studie upplevde att de 

hade en hel del svårigheter i sitt användande av IKT. Med det relationella perspektivet i 

bakhuvudet går det att se detta som att de är funktionshindrade i relation till exempelvis 

tekniken. Det går även att se förslagsvis skolproblem som en effekt av att man är 

funktionshindrad i relation till en viss typ av undervisning. Här visar mitt resultat att IKT 

faktiskt kan spela en viktig roll. Flera av personerna upplevde att de klarade mer själva i skolan 

när de fick använda dessa verktyg i undervisningen.  

Den andra aspekten som blir synlig utifrån ett relationellt perspektiv är att flera av mina 

informanter i många situationer blir mindre funktionshindrade i digitala miljöer. Erik köper 

exempelvis sin egen tågbiljett på nätet, något han tidigare behövt be om hjälp för att klara av. 

Ett annat exempel är att Robert samverkar med andra människor i chatrum när han spelar spel 

på sin dator. I denna digitala miljö blir inte funktionsnedsättningen ett hinder, eller ens synlig, 

i Roberts interagerande med andra spelare online. I själva verket blir Robert här jämlik de 

spelare som inte har en funktionsnedsättning i relation till det övriga samhället. 
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I likhet med vad Anderberg och Jönsson (2005) kommer fram till i sin studie kan detta innebära 

att på det stora hela kan funktionshindrade ha vunnit mer än icke-funktionshindrade på 

framväxten av IKT. 

Flera av de författare jag lyfte fram i min kunskapsöversikt menar att det finns en stor 

pedagogisk potential i att använda sig av IKT i undervisningen. Saridaki, Gouscos och 

Meimaris (2008) samt Åkerfelt och Selander (2011) resonerar kring hur olika typer av digitala 

program kan utveckla lärandet och ge undervisningen nya dimensioner.  

I min resultatpresentation illustrerar Jenny detta på ett bra sätt. Hon säger: ”- Ja men jag tycker 

det går bra med det programmet (…) att jag lär mig och så (…) om tjugor och tior och till och 

med femhundring.” Här blir den pedagogiska potentialen verklig. Hon upplever faktiskt det 

som dessa författare menar kan ske om IKT integreras i klassrummet. 

Hasselbring och Glaser (2000) påpekar, som tidigare nämnts, att väldigt många elever inte kan 

tillgodogöra sig studier på ett traditionellt sätt. På grund av olika funktionsnedsättningar kan 

eleverna få svårt att hänga med i den ordinarie undervisningen och de metoder den utgår ifrån. 

För dessa elever kan ny teknik och digitala lärmiljöer spela en extra viktig roll. Kalle kan i mitt 

resultat också ses som ett exempel på hur IKT kan frigöra ett lärande. Han kan inte läsa och 

skriva men med andra metoder kan han hitta väldigt mycket kunskap.  

I likhet med Brodin (2010) kan det utifrån mitt resultat vara värt att fundera över om IKT kan 

bidra till ett mer jämlikt samhälle. Utifrån mitt resultat kanske det främst blir synligt i relation 

till dessa personers upplevelse av den frihet som IKT kan bidra med i olika situationer. Brodin 

menar att den viktigaste slutsatsen ifrån sin studie är att IKT i många fall kan fungera som ett 

verktyg för att öka inkludering. Jag vill mena att detta är något som även går att påstå utifrån 

det resultat jag presenterat. Ökad självständighet leder till en ökad inkludering i både skolan 

och samhället. Ju mer en person klarar på egen hand desto bättre självbild leder det till vilket i 

slutändan ger en person ett bättre liv. 
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Förslag till vidare forskning 

Mitt resultat ger upphov till ytterligare funderingar kring hur IKT skulle kunna användas i 

undervisningen. Som speciallärare finns det mycket att göra för att stärka eleverna. Att det är 

viktigt att skolan stödjer eleverna i sin utveckling av de kunskaper och färdigheter som 

framtiden kräver står efter denna studie klart. Detta är en intressant utgångspunkt för vidare 

forskning inom ämnet. Hur stödjer skolan på bästa sätt eleverna i sin utveckling av de 

färdigheter som framtiden kräver? Hur knyter skolan an till de kunskaper som många elever bär 

med sig in i klassrummet när det gäller IKT? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Vilken tillgång till IKT (dator, mobil, surfplatta) har du på din fritid/i skolan? 

Vad använder du mest? 

Kan du berätta om hur du använder IKT på din fritid/ i skolan? 

Kan du berätta lite om vad du tycker om att använda IKT på din fritid/ i skolan?  

Vad är bra? Vad är dåligt? 

Finns det något som du tycker har blivit enklare i ditt liv med hjälp av IKT? I så fall, på vilket 

sätt? 

Är det något som du upplever är svårt i användandet av IKT? I så fall, på vilket sätt? 

Brukar du behöva fråga om hjälp ofta när du använder IKT på din fritid/ i skolan? 

Brukar du hjälpa andra med IKT på din fritid/ i skolan? 

Tycker du att du klarar mer själv med hjälp av IKT?  

Umgås du med vänner med hjälp av IKT på din fritid/ i skolan? Hur upplever du det i så fall? 

Hur många timmar per dag använder du någon form av IKT? 

Tycker du det är lätt/svårt av prata och umgås med andra på Internet? 

 

 

 

 


