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Sammanfattning: 

Enligt Skolverket ska lärare säkerställa god och väl anpassad undervisning som främjar alla 
elevers utveckling. Förutsättningen för lärande och utveckling, enligt specialpedagogiska 
skolmyndigheten [SPSM], är att få känna och uppleva delaktighet. Då behöver möjligheterna 
för det förbättras för elever med funktionsnedsättning. Syftet med denna studie var att 
undersöka hur några lärare i särskolan beskriver förutsättningar för att använda digitala 
verktyg och digitala hjälpmedel för att främja samhandling och tillgänglighet i 
undervisningen. Studien hade en kvalitativ ansats och genomfördes med intervjuer av fem 
lärare inom särskola vilka alla arbetar med digitala verktyg och digitala hjälpmedel i 
undervisning. Svaren från intervjuerna analyserades utifrån SPSM´s delaktighetsmodell och 
med ett resonemang utifrån systemteori. Studiens resultat visade att lärarna arbetade aktivt 
med digitala verktyg och digitala hjälpmedel i undervisningen till förmån för samhandling 
och tillgänglighet, men att det också fanns faktorer som begränsade digital delaktighet för 
eleverna. Lärarna uppgav att de hade god tillgång till digital teknik men att de i viss mån 
saknade handledning, teknisk support och adekvat mjukvara anpassat till respektive 
elevgrupp. 

 

Nyckelord: Digitala verktyg, digitala hjälpmedel, delaktighetsmodellen, särskola, 
funktionsnedsättning.  
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1. INLEDNING  

Har alla elever rätt förutsättningar för att förstå, uttrycka tankar och förmedla sina kunskaper 
inom ramen för undervisningen i särskolan? Har de möjlighet till att vara delaktiga? Har 
lärare i särskola rätt förutsättningar för att kunna ge eleverna det som krävs för detta? Hur 
använder lärare just digitala verktyg och digitala hjälpmedel för att skapa större 
förutsättningar för delaktighet? Det kan man fråga sig och det är vad denna studie fokuserar 
på. Digitala verktyg och digitala hjälpmedel kan vara till hjälp för personer med t.ex. 
motoriska svårigheter för att kunna skriva en text istället för att använda papper och penna. 
Det kan även skapa möjlighet för att kunna interagera med andra. Datorn är ett verktyg som 
alla kan behöva behärska, vilket även läroplanerna för särskolan belyser (Skolverket, 2018a; 
Skolverket, 2013).  

Lärare i särskolan har i uppdrag att bedriva undervisning som ska anpassas efter varje elevs 
förutsättningar och behov och skolan ska verka för jämställdhet (Skolverket, 2018a; 
Skolverket, 2013). Det framgår även att varje elev genom goda förutsättningar att samtala, 
läsa och skriva ska få möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 
förmåga. Slutligen ska också lyftas fram den uppdatering som skett i läroplanen för 
grundsärskolan angående digitala verktyg (Skolverket, 2018a). Vad som inte framgår, och 
med det inte en uttalad skyldighet såsom vi uppfattar det, är att digitala verktyg kan vara 
lämpliga att använda när det visar sig att en elev förmår mer via dessa. Digitala verktyg och 
digitala hjälpmedel kan användas för att främja delaktighet (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten [SPSM], 2015b). Vi har elever i särskolan i vårt fokus, elever med 
exempelvis motoriska, kommunikativa eller kognitiva begränsningar, där just digitala verktyg 
och digitala hjälpmedel kan underlätta i undervisningssituationer. Utifrån skollagen 
(2010:800) är det en del av lärarens uppdrag att planera undervisningen och det medför att 
läraren själv bestämmer metoder och tillvägagångssätt för den undervisning som ska bedrivas 
(SFS, 2010:800, kap. 2, §15). Vi finner det intressant att undersöka hur digitala verktyg och 
digitala hjälpmedel används för att skapa förutsättningar för större delaktighet i undervisning 
samt vilka faktorer lärare upplever påverkar förutsättningarna för detta användande. Utifrån 
SPSM´s delaktighetsmodell och förklaring av begreppet delaktighet har vi valt att fokusera på 
underbegreppen samhandling och tillgänglighet (SPSM, 2015a). Vi intresserar oss för elevers 
möjlighet och förutsättningar för kommunikation och interaktion med andra, vilket får stöd 
genom styrdokumenten som påtalar att varje elev i särskola efter avslutad utbildning kan 
använda bl.a. digitala verktyg för kommunikation, kunskapssökande och lärande (Skolverket, 
2018a). Denna studie har för avsikt att bidra med en ökad förståelse för och kunskap om vilka 
förutsättningar lärare inom särskola upplever sig ha för att främja delaktighet, med begreppen 
samhandling och tillgänglighet i fokus, i undervisningen med digitala verktyg och digitala 
hjälpmedel samt exempel på hur det arbetet kan se ut.  
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Fördelningen av arbetet i denna studie har varit mycket jämn mellan oss som genomfört den 
och det går inte att tydligt redogöra för vem som gjort vad. Studien är bearbetad och 
producerad i bästa samförstånd.  

1.1 Vår förförståelse  

Westlund (2017) beskriver värdet av en förförståelse där författarna redogör för sin bakgrund 
och vilka komponenter som kan påverka varför man valt aktuellt ämne samt vad man 
händelsevis kan veta om ämnet.  

Vi båda är eller har varit verksamma inom särskola och har olika stora erfarenheter därifrån 
av arbete med digitala verktyg och digitala hjälpmedel. En erfarenhet vi båda har är att det 
finns flera elever som är med på lektioner, men som inte engageras aktivt. De finns med och 
kan höra vad som sägs och uppleva vad som händer, men har inte möjlighet att vara aktivt 
delaktiga utifrån sina förutsättningar. Vi erfar också att elever får tillgång till interaktiva 
läsplattor i underhållande syfte för att kunna vara kvar i ett rum, men inte behöva delta i den 
undervisning övriga elever deltar i. Detta sker oftast som nödlösningar som inte följs upp och 
åtgärdas. Det finns elever som på grund av kommunikativa svårigheter får t.ex. en läsplatta 
förskriven som hjälpmedel från habilitering och läraren kan bli uppmanad att använda den i 
undervisning med eleven samt för syften som habiliteringen förordar.  

Vi har privata erfarenheter av nära anhöriga som har gått i särskola och varit i behov av 
digitala verktyg och digitala hjälpmedel för att kunna vara delaktiga i och tillgodogöra sig 
undervisning.   

2. BAKGRUND 

2.1 Rätten till placering i särskola 
Med utvecklingsstörning menas att man har en nedsättning i sin intelligensförmåga och 
samtidigt en nedsättning i adaptiv förmåga eller beteende ...“en nedsättning i 
intelligensförmåga konstaterad under uppväxten och en samtidig nedsättning i adaptiv 
förmåga eller beteende” (Skolverket, 2018b, sid. 8). Många styrdokument använder sig 
fortfarande av begreppet utvecklingsstörning och av den anledningen används det i detta 
arbete. Vi själva föredrar begreppet intellektuell funktionsnedsättning och använder det när 
inte det är befogat att använda utvecklingsstörning. Socialstyrelsen (u.å.) definierar 
funktionsnedsättning och funktionshinder som att: “Funktionsnedsättning är en nedsättning av 
fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder är den begränsning som 
en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen”.  

”Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en 
utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan” (skollagen, SFS, 2010:800, kap.7, 5§) och 
erbjudas undervisning anpassad efter sina förutsättningar och behov (Skolverket, 2018a). 
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Inom grundsärskola kan man läsa utifrån ämnen eller ämnesområden. Det senare sker om 
eleven bedöms ha svårt att nå kunskapsmålen för grundsärskolan, då följs kunskapsmål för 
träningsskola. Uppdraget är att ...“främja lärande där individen stimuleras att inhämta och 
utveckla kunskaper och värden” (Skolverket, 2018a, sid.7). Gymnasiesärskolan, som är 
frivillig, är öppen för ungdomar som p.g.a. en utvecklingsstörning bedöms inte ha 
förutsättningar att uppnå gymnasieskolans kunskapsmål (SFS, 2010:800, kap.18, 4§). Det 
nationella programmet vänder sig till motsvarande målgrupp som tidigare följt ämnen inom 
grundsärskolan och det individuella programmet vänder sig till motsvarande målgrupp som 
följt ämnesområden inom grundsärskolan (Skolverket, 2018b). Undervisningen ska anpassas 
efter varje elevs förutsättningar och behov och huvuduppgiften är att ...“förmedla kunskaper 
och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper” 
(Skolverket, 2013, sid. 7). De olika skolformerna omfattar även elever ...“som har fått en 
betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, 
föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom” (Skolverket, 2018b, sid.8). När vi använder 
oss av begreppet särskola så syftar vi i denna studie på ovan nämnda skolformer.  

2.2 Riktlinjer och rekommendationer för särskolan  

Centralt i Förenta nationernas [FN] konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (SÖ, 2008:26, artikel 24 samt artikel 2) är att få möjlighet till ett 
livslångt lärande och att få delta i en inkluderande utbildningsmiljö samt tillgång till 
Informations- och kommunikationsteknik (IKT). Ingegerd Wärnersson skriver i förordet till 
den svenska utgåvan av Salamancadeklarationen att barn och ungdomar har en samhällelig 
rätt att få känna sig delaktiga (Svenska Unescorådet, 2001). Ett viktigt verktyg för att få 
möjlighet till denna delaktighet är en fungerande skolgång. En sådan rätt ger möjlighet att få 
befästa ett gott självförtroende men är också en viktig aspekt gällande de mänskliga 
rättigheterna för barn och unga. Salamancadeklarationen, som antogs av Unesco år 1994, 
bygger på en överenskommelse mellan ett antal länder gällande rätten till undervisning för 
alla barn oavsett funktionsmöjligheter.  

Myndigheten för delaktighet (2019) redovisar utvecklingen inom funktionshinderspolitiken år 
2018 och har i aktuell rapport fokuserat särskilt på digitalisering, utbildning och arbetsliv. 
Delaktigheten i stort påverkas mycket av dessa tre områden och rapportens resultat visar att 
ojämlikhet gällande levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning är stor. För att 
komma till rätta med denna ojämlikhet behövs åtgärder inom bland annat 
utbildningsväsendet. Att klara av att använda digital teknik och digitala tjänster är av stor vikt 
för att bl.a. delta i utbildning, men även för att nyttja olika samhällstjänster. Digitaliseringen 
har ökat och därmed också möjligheterna till kommunikation, information, mer 
självbestämmande och självständighet för personer med funktionsnedsättning. Digitala klyftor 
kan få negativ påföljd och riskera att utestänga denna målgrupp från digitaliseringens 
möjligheter vilket också framgår av rapporten (Myndigheten för delaktighet, 2019).  

I prop. 2016/17:188 står det att en inkluderande lärmiljö som möjliggör delaktighet och 
tillgängligt lärande är viktigt för alla elever i sociala, pedagogiska och fysiska anpassade 
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sammanhang. För att uppnå detta ställs krav på att huvudmän, rektorer och pedagogisk 
personal har goda kunskaper om tillgängliga och inkluderande lärmiljöer men också om 
utformandet av dessa. Bristande tillgänglighet kan vara en möjlig orsak till låg 
utbildningsnivå gällande personer med funktionsnedsättning. Enligt Regeringen behövs större 
kompetens hos huvudmän och rektorer om hur verksamhetens resurser kan organiseras för att 
på bästa sätt möjliggöra och skapa tillgängliga lärmiljöer för samtliga elever. Skolverket 
(2016) konstaterar i en studie stora skillnader gällande hur huvudmän och skolor arbetar för 
att åstadkomma en skola med tillgänglig lärmiljö för elever med funktionsnedsättning. Ett 
stort antal skolor och huvudmän ger inte sina elever med funktionsnedsättning tillräckliga 
förutsättningar för en fysiskt, pedagogiskt och socialt tillgänglig lärmiljö. Skolmiljön ska 
anpassas till eleverna och deras behov, inte det omvända. Att delaktighet är en förutsättning 
för lärande och utveckling säger även SPSM (2015a) samt att möjligheterna till det behöver 
utvecklas och förbättras. Elevers skolsituation och förståelsen för denna måste studeras i sitt 
sammanhang, i olika aktiviteter och i aktuell lärmiljö (SPSM, 2015a). I skolans uppdrag 
(Skolverket, 2013; 2018a) ingår att alla elever utifrån sina förutsättningar ska ges möjlighet 
att vara delaktiga i all undervisning. Barn och ungdomar har rätt att få ha inflytande, få sin 
röst hörd och kunna påverka sin situation i skolan. Just delaktighet och inflytande stärker 
känslan av att vara en del i ett sammanhang skriver SPSM (2013), men inom gruppen elever 
med funktionsnedsättning är det många som möter hinder för det (SPSM, 2015a). 

Hur barn och unga med funktionsnedsättning ser på samhällets stöd gällande bland annat rätt 
till utveckling och egen identitet är något Barnombudsmannen (2016) synliggör. Barn och 
unga vill bli bemötta med respekt, mötas med förväntningar och få vara delaktiga. Det är av 
stor vikt att få stöd och hjälp, att komma till tals och få säga sin mening. Särskilt viktigt blir 
det för dem med kommunikationssvårigheter. Vuxna som finns nära behöver forma sitt 
agerande så att det anpassas till barns och ungas språk och kognitiva nivå. För att förstå 
innebörden i det som förmedlas krävs en hög grad av lyhördhet hos dem som finns i nätverket 
runt barn och unga med funktionsnedsättning. Både en helhetsbild men även på detaljnivå för 
varje barn och ungdom krävs. Det handlar om samspel och att samtala på deras egna villkor. 
Varje barn och ungdom har rätt att, med adekvat stöd och hjälp, få nå sin egen fulla potential 
(Barnombudsmannen, 2016).  

2.3 Digitala verktyg och digitala hjälpmedel i särskolan 
Samhället har gjort ett ställningstagande när det gäller digitala verktyg vilket syns i den 
reviderade läroplanen för grundsärskolan (Skolverket, 2018a). Skolverket (2017) skriver i sitt 
kommentarmaterial gällande digitalisering i skolan att just digitaliseringen erbjuder nya 
verktyg till eleverna för lärande och utveckling samt möjliggör nya lärandedimensioner. 
Kommentarsmaterialet är framtaget för att ge större förståelse för hur möjligheterna med 
digitaliseringen kan erbjuda en likvärdig utbildning för eleverna. Lärarnas arbetssituation kan 
även påverkas av den tekniska utvecklingen eftersom det ökar tillgången till arbetssätt, 
arbetsmetoder och verktyg i undervisningen. Människan har enligt Säljö (2000) genom 
historien i olika kulturer använt och utvecklat redskap - artefakter, både fysiska och språkliga. 
Artefakter utvecklas i den kultur de används och dagens mänskligt skapade artefakter 
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möjliggör för oss att bland annat kommunicera via olika medier, sprida information, ta emot 
information och bearbeta texter.  

Med digitala verktyg menar vi både fysisk digital utrustning t.ex. dator, läsplatta, interaktiva 
tavlor, timstock samt mjukvara såsom program och appar. Det är en definition som även 
SPSM (2012b) ställer sig bakom. Begreppet IKT används bredare och innefattar alla sorters 
tekniska produkter som gynnar lärande och inkludering skriver European Agency for 
Development in Special Needs Education (2013). När vi använder oss av begreppet digitala 
hjälpmedel syftar vi på digitala produkter (hård- och mjukvara) som elever fått förskrivet från 
habiliteringen. Socialstyrelsens definition av hjälpmedel för det dagliga livet lyder: 
“Individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller 
självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning” (Socialstyrelsen, 2016, sid. 
18).  

Digitaliseringskommissionen (SOU 2014:13) skriver att Sverige faktiskt är bäst i världen på 
digital delaktighet. Internetbaserade plattformar som möjliggör samarbete mellan elever och 
lärare finns på lite mer än 60 procent av grundskolorna och runt 85 procent av 
gymnasieskolorna. Flertalet skolor använder utöver digitala verktyg och digitala läromedel 
även någon form av it-stöd för bland annat dokumentation, kommunikation, planering och 
bedömning. Tillgången till olika it-system är rent nödvändig för att lärarna på ett effektivt sätt 
ska kunna utföra sitt arbete men behov finns av att de olika systemen utvecklas, det vill säga 
göras mera tillgängliga och användbara. Det framgår även att behovet av 
kompetensutveckling är stort inom olika områden gällande digitalt användande 
(Digitaliseringskommissionen, SOU 2014:13).  

SPSM (2015b) påtalar i sin skrift “IT i lärandet för att nå målen” att det inte är helt enkelt att 
sia om den tekniska utvecklingens effekter gällande skolarbete och undervisning. Forskning 
och pedagogers erfarenheter visar att elevers användning av personlig digital utrustning 
exempelvis läsplattor/surfplattor ofta leder till spontant samarbete elever emellan. Att få 
förfoga över en egen digital enhet anpassad för pedagogiskt arbete ger ökade möjligheter till 
lärande. På så sätt kan eleven arbeta utifrån sina behov och förutsättningar. I skollagen (SFS, 
2010:800) samt läroplaner (Skolverket, 2013; 2018a) framgår det att skolan har ett ansvar för 
att se till alla elevers utveckling och lärande men också att utbildningen anpassas utifrån 
individuella behov, gärna i ett livslångt perspektiv. I en artikel av Jane af Sandeberg (2015) 
uppmanar Björn Sjödén, forskare i kognitionsvetenskap, lärare att vara uppmärksamma och 
kritiska till olika digitala verktyg. Han menar att det förekommer mycket testverktyg idag, 
verktyg som ger dålig återkoppling eller som låter elever testa kunskaper de redan har. Ett bra 
och önskvärt digitalt verktyg stimulerar och utmanar till ny kunskap. Det kan vara lätt att tro 
att ett digitalt verktyg är bra bara för att en stor välkänd producent marknadsför produkten. 
Lärare bör ifrågasätta användande och effekten av digitala verktyg, samtidigt ska lärare inte 
heller behöva ägna stor del av ledighet och fritid åt att leta efter lämpliga digitala verktyg. 
Vårt grannland Danmark har ett nationellt ämnesråd som hjälper lärarna med detta. En sådan 
hjälp att hitta ett smalare utbud av läromedel med hög kvalité skulle underlätta för lärare i 
Sverige, framgår av artikeln (af Sandeberg, 2015). Jensen (2016) anser att det idag finns för 
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lite forskning om verktyg generellt förbättrar eller förenklar lärandet. Den forskning som 
gjorts har inte sett att verktygsanvändandet gett positiva effekter. Självklart varierar effekterna 
både gällande ämnesinnehåll och i mängd. Optimalt användande av verktyg uppstår när de är 
medel för att nå ett mål, ett mål som inte kunnat nås utan verktyget. Däremot kan verktyg 
underlätta lärandet exempelvis med visuella metoder. Håkansson och Sundberg (2015) 
belyser att hittills gjord forskning inte kunnat se om användandet av digitala verktyg, som de 
benämner IKT-verktyg, exempelvis datorer nämnvärt kunnat förbättra elevernas studieresultat 
generellt. Däremot har undervisning med datorstöd varit fördelaktigt för elever med 
intellektuell funktionsnedsättning eller elever med språksvårigheter. Lärare är nyckelpersoner 
gällande undervisning med digitala verktyg och med stöd av dessa kan elevernas intresse, 
motivation och lärande öka (Håkansson och Sundberg, 2015).  

2.4 Tidigare forskning 

I det följande redovisas forskning som är relevant för studien då den behandlar olika 
förutsättningar för användande av digitala verktyg och digitala hjälpmedel samt delaktighet i 
undervisning för elever i behov av särskilt stöd.  

2.4.1 Tillgången till digitala verktyg och digitala hjälpmedel i undervisning för elever i 
behov av särskilt stöd 
Kagohara, van derMeer, Ramdoss, O´Reilly, Lancioni, Davis m.fl. (2012) har i en studie 
fokuserat på undervisning gällande kommunikation och interaktion via digitala verktyg så 
som iPad, iPod och iPhone. De tekniska hjälpmedlen kan ses som viktiga för elever med 
intellektuella funktionshinder för olika ändamål i det dagliga livet t.ex. kommunikation och 
fritidsaktiviteter. Agelii Grenlott och Grönlund (2013) har i sin studie undersökt en läs- och 
skrivmetod som genomförts med hjälp av digitala verktyg. Elever som, oavsett 
utvecklingsnivå, har tillgång till digitala verktyg och digitala arbetssätt ges bättre möjlighet 
till lärande och lika förutsättningar att exempelvis tillverka en läsbar produkt, ett dokument 
som de kan redigera och sedan skriva ut. Elever som inte kan skriva med penna kan använda 
tangentbord eller talteknik, med andra ord är det av stor vikt med god tillgång av digital 
utrustning (Agelii Grenlott m.fl., 2013). Otterborn, Schönborn och Hultén (2018) lyfter i sin 
studie fram hur digitala verktyg används, vikten av god tillgång och implementering av 
digitala verktyg, tydliga styrdokument samt bra förutsättningar för att kunna arbeta med detta 
i undervisning.  

Enligt en studie gjord på universitetet i Dar es Salaam bland synskadade studenter framkom 
det att IKT främjar samarbete och deltagande och stödjer självständig inlärning (Eligi & 
Mwantimwa, 2017). Samtidigt kunde studien påvisa, på aktuella studerade enheter, att det inte 
fanns tillräckligt bredd på IKT för att möta upp behovet för synskadade. Man ansåg att det var 
otillräcklig utbildning kring användning av samt att det saknades expertkompetens kring 
specifik IKT. En annan studie, gjord i Marocko, tittar på tillgängligheten av digitala verktyg 
utifrån olika appar med öppen källkod för personer med olika fysiska funktionsnedsättningar 
(Ismaili & Ibrahimi, 2016). Det vill säga, appar som är tillgängliga att ladda ner från internet 
för vem som helst (Öppen källkod, 2019). Studien visar att mobila enheter, då särskilt 
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smartphones och surfplattor, i kombination med öppen källkod är effektiva alternativ till de 
tekniska hjälpmedel som används. T.ex. kan personer med hörapparat ladda ner en app som 
vidare kan höja ljudet av det läraren säger om surfplattan/mobiltelefonen (som har appen 
nerladdad) placeras nära läraren. Dessa tekniska lösningar kan användas för både formella 
och informella inlärningsmiljöer och kan skapa förutsättningar för goda resultat för elever i 
behov av särskilt stöd. Autonomin och tillgängligheten kan bli större och dessutom är apparna 
som studien fokuserar på oftast väldigt billiga eller helt gratis att ladda ner vilket gör det 
möjligt för flera att kunna få tillgång till dem (Ismaili m.fl., 2016). En studie från Skottland 
visar att användandet av digitala verktyg kan sudda ut gränserna mellan formellt och 
informellt lärande och det resulterade i möjliggörande av kreativa lärprocesser (Burden, 
Hopkins, Mael, Martin & Trala, 2012). Lärandet blir mera elevcentrerat samt ökar elevernas 
självständighet och samarbete i grupper eller hela klassen. Digital teknik via iPads visade sig 
ha en stark inverkan på inlärning och undervisning i klassrummet. Elevernas möjlighet att ha 
en iPad ökade deras motivation, engagemang och intresse för lärande vilket sågs som den 
största fördelen med digital teknik enligt föräldrarna, det har förändrat elevernas inställning 
till skolarbete. Lärarna poängterade att tillgången till och användandet av digitala verktyg har 
förbättrat förutsättningarna för lärande för eleverna (Burden m.fl., 2012). 

Watts, Brennan och Phelps (2013) har i en studie undersökt användandet av iPads som stöd i 
undervisning för elever med funktionsnedsättning. Digital teknik via mobila enheter, 
exempelvis iPads används inom undervisning och förespråkas av många. De mobila enheterna 
finns ofta integrerade i barn och ungdomars liv och kommer nog att finnas med även i 
framtiden. Resultatet av studien visade att eleverna genom användande av digitala verktyg 
fick goda studieresultat gällande både socialisering och inlärning. Eleverna visade också stor 
entusiasm till skolarbete, vilket även märktes av lärare och föräldrar. I en annan studie 
(Adams Hill & Flores, 2014) jämfördes två arbetssätt, en lågteknologiskt bildbaserad metod 
(PECS) samt en digital metod via iPad, för att etablera begäran via kommunikation för elever 
med autism och försenad utveckling. Studien visar att det är av stor vikt för dessa elever att 
först få etablera (begäran via) kommunikation med bilder och sedan gå vidare till 
kommunikationsträning med iPad. De två arbetssätten kan på så vis komplettera varandra.  

Brodins (2010) studie uppmärksammar hur IKT och datorer som pedagogiska verktyg kan 
främja inkludering för elever med funktionsnedsättning men också för att öka jämställdheten i 
skolan. Skolan ska förbereda eleverna för framtiden. Då krävs att skolan och dess personal är 
i framkant och följer med i utvecklingen. Elever med funktionsnedsättning behöver ofta IKT 
både i skolan och på fritiden, som stöd och hjälp i olika situationer. Brodin (2010) menar att 
det därför krävs mer resurser för dessa elever så de kan ta till sig undervisningen i skolan. 
Nedskärningar och besparingar drabbar oundvikligen de elever som behöver mycket stöd i sin 
utbildning. IKT kan ge elever med funktionsnedsättning bättre eller lika möjligheter att 
tillgodogöra sig skolarbete, men resursfördelningen måste framledes baseras på aktuell 
forskning samt att forskning om IKT bör öka och ges högre prioritet. Frithiof (2007) påtalar 
vikten av att få uttrycka sig och berätta om sina erfarenheter. Om en person ska kunna komma 
till sin rätt måste han eller hon få möjlighet att komma till tals. Man behöver få vara en av 
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parterna i en dialog, få vara en delaktig aktör oavsett om det gäller ett samtal eller frågor som 
rör ens framtid. Berthén (2007) lyfter att kunskaper och undervisningstraditioner kan se olika 
ut hos olika lärare, vilket i sig ger elever olika förutsättningar att t.ex. få tillgång till och stöd i 
användandet av verktyg och hjälpmedel. Berthéns (2007) forskning har för avsikt att 
synliggöra var i det särskilda ligger i undervisning inom särskola och kommer fram till att det 
särskilda ligger i fokus hos lärarna för undervisningen, förberedelse och fostran. Omsorgen 
kring eleverna är en viktig del av arbetet men är underordnat det pedagogiska arbetet, framgår 
av studien.  

Ineland, Molin och Sauer (2015) ser internet och sociala medier som identitetsskapande 
arenor för personer med intellektuell funktionsnedsättning men även en plattform för utbyte 
av erfarenheter och möjlighet till delaktighet. Detta har ökat möjligheterna att söka kunskap 
och utbyta kunskaper med andra. För eleverna inom särskola är det av stor vikt att den 
personal som finns i nätverket runt dem engagerar sig gällande digitala verktyg och digitala 
hjälpmedel. Personalens attityd och inställning kan som en följd av detta bli direkt avgörande 
om eleven ges möjlighet att vara digitalt aktiv eller inte. Även Lindström och Pennlert (2016) 
anser att lärarnas erfarenheter, intresse och bakgrund påverkar innehållet i undervisning. De 
ställer sig frågan hur bl.a. internet, sms och sociala medier kan användas i undervisningen för 
eleverna då det är där den skrivna kommunikationen och en möjlighet till interaktion idag 
sker.  

2.4.2 Förutsättningar för användande av digitala verktyg och digitala hjälpmedel 
gällande undervisning för elever i behov av särskilt stöd 
Enligt en studie genomförd i Indien lyfts stora skillnader fram av vilka förutsättningar elever 
med intellektuella funktionsnedsättningar har både när det gäller tillgången till utbildning men 
även tillgången till hjälpmedel (Limaye, 2016). Det är kopplat både till familjens ekonomi 
och om de bor i stad eller på landsbygden. Tillgången till gratis hjälpmedel grundas på 
föräldrarnas årliga inkomst, något många inte förstått vid val av skola. Dessutom finns de 
flesta specialistkunskaperna och olika tjänster i städerna vilket gör att det kan vara svårt på 
landsbygden att få tillgång till dem. Många föräldrar vill inte att barnen ska ha t.ex. 
hjälpmedel för kommunikation, utan vill att de ska använda talat språk. Generellt sett kan man 
säga att elever med intellektuell funktionsnedsättning inte prioriteras av samhället och 
föräldrar verkar sakna förståelse kring vilka möjligheter som olika hjälpmedel, tekniska eller 
manuella, skulle kunna ge (Limaye, 2016).  

Samarbete och kommunikation mellan skola och hemmet är av stor vikt särskilt för elever 
med funktionsnedsättning påtalar Rodriguez, Strnadová och Cumming (2013) i sin forskning. 
Fördelen med digital teknik är att den har kapacitet att göra undervisningen individualiserad 
för varje elev. Det är lätt att anpassa tekniken utifrån motivation och behov hos eleverna, men 
det kräver att lärarna är utbildade för att använda digital teknik och att även föräldrars 
kunskap och erfarenhet tas tillvara och används. Digital teknik har visat sig öka intresse och 
engagemang i skolarbete för elever med funktionsnedsättning. Både lärare och föräldrar 
upplever detta som positivt. Digital teknik i undervisningen behöver helst även ha 
engagemang och stöd av föräldrar för att elevens undervisningssituation ska kunna förbättras. 



   
 
  

13 

Detta gäller särskilt för elever som använder digital teknik som hjälpmedel, exempelvis om 
eleven behöver stöd vid kommunikation. Då är det av stor vikt att det finns personer som kan 
hjälpa till med tekniken i varje miljö som eleven befinner sig i. Det kan vara i skolan, hemma 
eller på fritidsaktiviteter (Rodriguez m.fl., 2013).  

Gaffney (2010) har undersökt faktorer som avgör i vilken grad lärare använder digitala 
verktyg i undervisningen. Det framkom att många faktorer påverkar lärare som exempelvis 
lärares tekniska färdigheter, tillgänglig och användarvänlig digital teknik. Andra faktorer på 
skol-, organisations- och samhällsnivå framkom också. Det kunde vara skolans 
användarkultur av digital teknik, policy från skolmyndigheter att påverka och följa upp lärares 
användande av digital teknik i undervisning, implementering av gemensamma förhållningssätt 
och medvetenhet för att arbeta med digitala verktyg liksom riktlinjer från beslutsfattare på 
organisations- och skolnivå så att de digitala verktygen kommer till gagn för eleverna. Det 
visar att det är av stor vikt att ansvar tas på flera nivåer i samhället så att lärare uppmuntras att 
använda digital teknik och digitala verktyg i undervisningen. Forsling (2017) har ett liknande 
fokus i sin studie, att lärares engagemang och medvetenhet kring iscensättande av 
undervisning med digitala verktyg är av stor vikt för att göra undervisningen tillgänglig för 
elever i skriv- och läsutveckling. Resultatet visade att implementering av digitala verktyg, 
lärarnas engagemang och kunskaper, fortbildning av lärarna samt det spontana kollegiala 
lärandet var betydande beståndsdelar för hög kvalitet i undervisningen.  

Skolan är i behov av att hitta arbetsformer som ger både förståelse och kompetens som 
eleverna behöver i ett framtida lärande, det skriver Hylén (2017) som undersökt utvecklandet 
av elevers lärande med hjälp av digitala verktyg. Elever som arbetar digitalt får större 
engagemang och motivation till skolarbete främst om de har en egen dator att förfoga över, 
vilket i sin tur kan leda till förbättrade studieresultat. Lärares attityder till att använda digitala 
verktyg i undervisning ser olika ut och faktorer som påverkar kan vara graden av stöd till 
lärare i pedagogiska och tekniska frågor (Hylén, 2017). Samuelsson (2014) belyser i sin 
avhandling vikten av digital kompetens, digital inkludering, likvärdig utbildning, tekniskt 
kapital men även om digital ojämlikhet och digitala klyftor. Resultatet av denna studie visar 
att det råder en digital ojämlikhet bland ungdomar trots hög tillgång till digitala verktyg. 
Skolan har svårt att erbjuda en likvärdig utbildning och det finns oklarheter i skolans uppdrag 
gällande elevers digitala kompetens. När det gäller digital kompetens har, enligt Samuelsson 
(2014), Europarådet och Europaparlamentet tagit fram åtta nyckelkompetenser där en är 
digital kompetens. Alla kompetenser är byggstenar för människors personliga utveckling och 
självförverkligande och viktiga för individens sysselsättning, sociala interaktion och aktiva 
medborgarskap. I vårt kunskapssamhälle ses alla dessa kompetenser (var och en av dem) som 
framgångsfaktorer för ett gott liv, ska ses som lika viktiga och att de kompletterar varandra 
(Samuelsson, 2014).  

2.4.3 Delaktighet i undervisningen för elever i behov av särskilt stöd 
Elever lär och utvecklas genom interaktion, det vill säga i samspel och gemenskap med andra, 
i ett sorts växelspel som ger möjligheter för alla att lära av varandra. Undervisningen ska ge 
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eleverna tillfälle att både vara och uppleva sig delaktiga i skolarbetet (Nilholm & Göransson, 
2013). 

Sagen och Ytterhus (2014) studie visar att elever med intellektuella funktionsnedsättningar 
fortfarande är exkluderade i norska skolor, det ställs låga och få förväntningar gällande 
skolarbete samt att lärarna saknar kunskap och tillgång till relevanta verktyg. Om elevers 
självbestämmande begränsas till endast informella lärmiljöer kan det hämma elevernas 
ambitioner att närvara i inkluderande utbildning. Att inte ges möjlighet att diskutera och 
argumentera eller delta i skolans demokratiska aktiviteter och göra sin röst hörd kan leda till 
att elever med intellektuella funktionsnedsättningar inte accepteras som seriösa respekterade 
medborgare. För att ge eleverna bättre möjligheter och rätt till utbildning och 
självbestämmande måste lärare, skolledning och politiker vara observanta på dessa elevers 
situation i skolan (Sagen m.fl., 2014).  

Elever med intellektuell funktionsnedsättning visade större engagemang, motivation och 
självständighet i skolarbetet genom att få använda digitala verktyg visar forskning som Miller, 
Krockover och Doughty gjort (2013). Eleverna behöver få möjlighet att ifrågasätta, undersöka 
och utforska sin egen verklighet. Genom att introducera digital teknik i klassrummet kan 
dessa elever i större utsträckning få möjlighet att, eventuellt via anpassningar och stöd, visa 
vad de lärt sig. Digitala verktyg är i sig inte stigmatiserande eftersom verktyg så som iPhone 
används av en bred massa. Den kan däremot vara ett redskap för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning att uttrycka sig och visa sin kunskapsutveckling men även för läraren 
som mera rättvist kan identifiera/bedöma elevernas kunskaper och utveckling (Miller m.fl., 
2013).  

2.5 Teoretisk referensram 
I det följande beskrivs två olika teorier som båda belyser faktorer som ger förutsättningar för 
undervisning, delaktighetsmodellen samt systemteori (SPSM, 2012c; 2015a; Öquist, 2008). 
Delaktighetsmodellen belyser aspekter för att göra undervisningen tillgänglig för varje elev 
och skapa samhandling (SPSM, 2015a). Därefter kommer Systemteori som visar på att det är 
olika delar av miljön kring eleven som påverkar hur undervisningen till sist kan bli upplagd; 
läraren, ledningen, anhöriga för att nämna några (Öquist, 2008).  

2.5.1 Delaktighetsmodellen 
2012 publicerade SPSM (2012c) skriften “Där man söker får man svar”. Utgångspunkten i 
den är begreppet delaktighet som används i många sammanhang. Begreppet uppfattades allt 
för brett och man såg ett värde i att precisera det mer. Vidare har SPSM (2015a) givit ut ett 
vidareutvecklat stödmaterial för personal inom skolan för att kunna hitta sitt sätt att arbeta 
med delaktighet. Modellen kan användas för att få syn på vad som kan behöva förändras för 
att större delaktighet ska bli möjligt för att på så vis även kunna möjliggöra lärande. Med 
utgångspunkt i begreppet delaktighet beskrivs sex underbegrepp: tillhörighet, tillgänglighet, 
samhandling, engagemang, autonomi och erkännande, som alla är viktiga för att kunna 
resonera kring begreppet delaktighet. Delaktighetsmodellen ska ses ur ett kontextuellt 
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perspektiv, det vill säga att det är avhängigt av i vilken situation och miljö eleven befinner sig 
i när man tittar på förutsättningar för delaktighet (SPSM, 2015a). Man har då synliggjort tre 
olika typer av situationer, kulturer inom ramen för skolans verksamhet där delaktigheten kan 
se olika ut. Man kallar dem undervisnings-, omsorgs- samt kamratkulturen, varav denna 
studie kommer att befinna sig inom den förstnämnda.  

Figur 1 visar, förutom sina sex underkategorier att de står i relation till varandra. 
Säkerställandet av delaktigheten i undervisningen, med dess underkategorier, är avgörande för 
om inlärning kommer att kunna ske. Det är komponenterna/förutsättningarna för delaktighet 
fokus bör vila på istället för den specifika elevens funktionsnedsättning när man söker 
lösningar för detta. När personal på skolor ska kartlägga och analysera sitt eget arbete 
gällande större delaktighet för elever går de igenom begreppen ett efter ett och ställer sig olika 
analytiska frågor för att få en bild av hur arbetet ser ut idag och vad som eventuellt behöver 
förändras i undervisningen (SPSM, 2015a).  

 

  

Figur 1, delaktighetsmodellens tankefigur (SPSM, 2015a) med de sex delaktighetsaspekterna. 

Tillhörighet innebär att alla barn ska ha en formell tillhörighet till en skola och en klass, 
vilket så är fallet idag eftersom alla barn har skolplikt, men det garanterar inte en tillhörighet 
till en kamratgrupp. Tillgänglighet är uppdelad i tre olika områden som kan användas var för 
sig, men många gånger hänger ihop. Fysisk tillgänglighet innebär att miljön utformas så att 
man inte upplever några hinder för deltagande. Framkomlighet, visuell tydlighet samt fysiskt 
anpassade läromedel är exempel på detta. Tillgängligt meningssammanhang innebär 
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möjlighet att förstå vad som händer, vad aktiviteten går ut på och vilka som ingår i 
sammanhanget, för att ge några exempel. Sociokommunikativ tillgänglighet innebär att eleven 
har förutsättningar till att förstå och uppfatta vad som kommuniceras. Men det handlar också 
om att kunna få stöd i att förstå det underförstådda, det outtalade, t.ex. outtalade regler och 
förväntningar. Samhandling innebär möjlighet att delta tillsammans med andra, att göra saker 
ihop men inte nödvändigtvis att göra samma sak. Engagemang syftar på elevens egen känsla 
av engagemang, inte nödvändigtvis hur omgivningen uppfattar detta. Lärarens roll är att skapa 
förutsättningar för detta. Autonomi innebär att eleven ges förutsättningar för att fatta egna 
beslut och påverka sin situation i önskvärd riktning. Det förutsätter att man får information 
om valmöjligheter, tid för att göra sitt val samt möjlighet att uttrycka det. Erkännande 
innebär känsla av att räknas i den undervisande situationen och att andra upplever att man 
bidrar till sammanhanget, inte bara förväntas vara åhörare och bisittare (SPSM, 2015a). 

Östlund (2012) använder sig av delaktighetsmodellens begreppsbeskrivning med fokus på 
begreppet samhandling när han studerat hur samhandling blir möjligt i träningsskola och dess 
pedagogiska verksamhet. Begreppen står i relation till varandra, t.ex. låg grad av samhandling 
ger låg grad av delaktighet, för att synliggöra vad som kan behöva förändras i undervisning 
till förmån för hög grad av delaktighet.  

För denna studie är delaktighetsmodellen med dess underbegrepp samhandling och 
tillgänglighet relevant då syftet med studien är att undersöka hur lärare anser att digitala 
verktyg och digitala hjälpmedel kan bidra till ökad samhandling och tillgänglighet i 
undervisningen. Modellen bidrar med förklaring av begreppen samt relationen begreppen 
emellan men även att den lyfter fram vikten av att undervisning är tillgänglig för att 
kunskaper och lärande ska kunna kommuniceras samt bearbetas för att eleven i slutänden ska 
kunna nå målen för sin utbildning.  

2.5.2 Systemteori  
Öquist (2008) påtalar att systemteorins syn på världen kan förklaras som att vi människor 
samverkar i olika sociala system där fokus läggs på att se helheter och sammanhang. Ett 
systemteoretiskt ledarskap kännetecknas av att hela systemets/verksamhetens bästa är i fokus. 
Inom systemteorin finns nivåer som ett grundläggande begrepp och syftar till att det i varje 
system finns en form av hierarkisk uppbyggnad. Dessa logiska nivåer kan liknas med en 
spiraltrappa, nivåskillnaderna finns men sitter ihop för att få en fungerande helhet.  

Rökenes och Hanses (2016) menar att det systemiska tänkandet och systemteorin kan vara 
värdefulla pusselbitar för att förstå hur människor samverkar med varandra. Enligt denna teori 
ses människan vara en del av olika sociala system. Ett sådant socialt system kan bestå av olika 
personer, relationerna dem emellan och personernas olika egenskaper. För en elev kan detta 
innebära att familjen är ett system och klassen i skolan är ett annat system. Läraren, som kan 
ses som en professionell ledare, ingår som en del i ett system där denne är yrkesverksam. 
Systemet i sig är en helhet men fungerar genom att de olika delarna är starkt beroende av 
varandra. Ett socialt system beskrivs som ett öppet system eftersom omgivningen har stor 
påverkan på systemet men även att det ingår i ett större och mer övergripande system. 
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Förändringar på något sätt inom hela eller delar av system kan leda till obalans som i sin tur 
kan leda till förändringar i systemets struktur (Rökenes m.fl., 2016).  

Att det finns en samsyn, ett helhetstänkande och en framtidsvision i arbetet som görs runt 
barn och elever med en eller flera funktionsnedsättningar är framgångsfaktorer för att få till 
meningsfulla insatser i ett helhetsperspektiv (SPSM, 2012a). Kylén (2008) utvecklade en 
helhetsmodell för att belysa alla de faktorer som behövs för att kunna skapa möjligheter 
snarare än hinder gällande samspelet mellan miljö och individ. För barn och elever med 
flerfunktionsnedsättning är samverkan inom olika nätverk och nivåer rent nödvändigt för att 
möjliggöra en helhetssyn. Människor samspelar med den miljö de befinner sig i och därför 
behöver stor hänsyn tas till både människor och den fysiska och sociala miljön. Ska det ske en 
optimal utveckling så krävs att det finns ett samspel dem emellan (Kylén, 2008). Systemteori 
används i resultatdiskussionen för att bidra med tankar och resonemang kring vilka faktorer 
och nivåer som påverkar eleverna i deras undervisning och lärmiljö.  

2.6 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur några lärare i särskolan beskriver förutsättningarna för 
att använda digitala verktyg och digitala hjälpmedel för att främja samhandling och 
tillgänglighet i undervisningen.  

2.7 Forskningsfrågor 

Hur beskrivs arbetet med digitala verktyg och digitala hjälpmedel för att främja elevernas 
delaktighet i undervisningen inom särskolan?  

Hur beskriver lärarna tillgången till digitala verktyg och digitala hjälpmedel i undervisning för 
elever inom särskola?  

Vilka faktorer anses av de tillfrågade lärarna påverka hur digitala verktyg och digitala 
hjälpmedel används i undervisning för elever i särskolan?  

3. METOD   

3.1 Metodval  

Detta är en kvalitativ studie, som kännetecknas av att det läggs större vikt på ordet än på 
kvantitativ data, siffror. Vi fokuserar mer på att kunna beskriva resonemang och tankar då vi 
har fått ta del av hur några lärare tänker och förhåller sig till de digitala verktygens 
användbarhet för delaktighet i undervisning i särskolan (Bryman, 2018). Utifrån det är en 
fenomenografisk ansats passande eftersom vi ville ha djup, bredd och variation i det 
insamlade datamaterialet (Dahlgren och Johansson, 2017).  

“Om man vill veta hur människor uppfattar sin omvärld och sitt liv, varför inte prata med 
dem?” (Kvale & Brinkmann, 2014, s.15). Det finns olika metoder för att samla in data till en 
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studie, t.ex. observationer. Där kan forskaren iaktta/observera vad som händer och det är vad 
forskaren ser som blir resultatet i studien. Att söka svaret i skriftliga källor är ett annat sätt att 
samla in resultatet. Vi ville mera i detalj få veta hur lärare ser på och uppfattar delar av sin 
undervisning och ta del av deras tankar kring bestämda frågor. Utifrån det var kvalitativa 
intervjuer mest lämpligt (Denscombe, 2018). 

3.2 Urval  

Fem lärare inom särskola deltog i studien. Vi kontaktade rektorer via mail i fyra, för oss 
närliggande, kommuner i Mellansverige för att informera om vår studie och söka 
respondenter. Missivbrev bifogades med önskan om att de vidarebefordrade brevet till lärare 
inom särskolan. Då det endast var en lärare som kontaktade oss tog vi därefter kontakt med 
rektorer i ytterligare fyra kommuner som gav oss tillåtelse att kontakta lärare som de föreslog. 
Vi fick kontakt med totalt fem lärare i fem olika kommuner. De lärare som meddelade att de 
ville delta kontaktades för att boka tid för intervju (Bryman, 2018). Samtliga lärare arbetar 
inom särskola och har i medeltal 16 års erfarenhet av arbete inom särskolans verksamheter.  

I denna studie är målgruppen för studien undervisande lärare i särskola som i någon 
utsträckning använder digitala verktyg och/eller digitala hjälpmedel i sin undervisning med 
elever. Denna målgrupp förväntades kunna bidra med den erfarenhet och de kunskaper som 
var önskvärda för studien. Urvalet är medvetet inte slumpmässigt eftersom vi valt ut 
respondenter som har kunskaper och erfarenheter vi var intresserade att ta del av, ett s.k. icke-
sannolikhetsurval (Denscombe, 2018).  

3.3 Presentation av respondenter  
Nedan följer en kortare beskrivning av studiens respondenter som alla arbetar inom särskola, 
med elever i olika åldrar och på olika utvecklingsnivå. 

● Lärare L1 har en förskollärarexamen och en examen som speciallärare med inriktning 
utvecklingsstörning, har arbetat 15-16 år inom grundsärskola/träningsskola och 
undervisar i alla ämnesområden. I träningsklassen på högstadiet går fem elever och en 
av dem har förskrivna digitala hjälpmedel. 

● Lärare L2 är utbildad förskollärare och har en 20-poängs utbildning med 
specialpedagogisk inriktning mot särskola, har arbetat 18 år inom grundsärskolan och 
undervisar i alla ämnesområden på låg- och mellanstadium i träningsklass. I klassen 
går fem elever och alla har förskrivna digitala hjälpmedel.  

● Lärare L3 har en yrkeslärarutbildning och är behörig inom grundsärskolans i alla 
ämnen, har arbetat inom grundsärskolan i 18 år men blev behörig lärare för två år 
sedan och undervisar i alla ämnen inom grundsärskolan på högstadiet. I klassen går sju 
elever och alla har förskrivna digitala hjälpmedel.  
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● Lärare L4 är utbildad Ma/NO/Idr-lärare och har en examen som speciallärare med 
inriktning utvecklingsstörning, har arbetat inom grundsärskolan i 17 år och undervisar 
i NO, matematik och teknik på högstadiet. I klassen går sex elever.  

● Lärare L5 har hushållslärarutbildning och matematiklärarutbildning samt är utbildad 
speciallärare med inriktning utvecklingsstörning, har arbetat 12 år inom 
gymnasiesärskolan och undervisar främst i hem- och konsumentkunskap och 
matematik men också i flera karaktärsämnen på gymnasiesärskolan, 
lärlingsprogrammet. I klassen går åtta elever och ingen av dessa har förskrivna digitala 
hjälpmedel.  

3.4 Utformande av intervjuguide  

En intervjuguide utformades med kvalitativa halvstrukturerade frågor för att svara på syftet 
och forskningsfrågorna (Bryman, 2018) (Se bilaga 2). Det gjorde att frågorna fokuserade på 
de två begreppen ur SPSM´s delaktighetsmodell, samhandling och tillgänglighet. Guiden 
inleddes med några allmänna frågor om respondentens antal år verksamma inom särskola, 
antal elever i klassen samt hur många elever i klassen som har förskrivna digitala hjälpmedel 
från habilitering. Därefter följde frågor om hur de förhöll sig till de olika begreppen, vilken 
tillgång respondenterna ansåg sig ha av digitala verktyg och digitala hjälpmedel samt vilka 
faktorer de upplever påverkar användandet av dessa. Avslutningsvis fanns frågor som gav 
respondenterna möjlighet att komplettera med information som de ansåg att vi inte frågat om, 
men kunde vara intresserade av (Bryman, 2018; Denscombe, 2018). 

3.5 Pilotintervju 
Vi genomförde en pilotintervju med en kollega till en av oss, ett material som inte användes i 
studien. Vi kunde där se om frågorna var tydliga och om vi fick in den typ av information 
som vi tänkt oss, och få klart för oss hur lång tid intervjun skulle ta. Det stod klart att några 
frågor var lite för omfattande och med fördel kunde delas upp. Vi fick även tips av 
pilotrespondenten på öppna frågor som med fördel kunde vara med för att ge ett fylligare 
innehåll under fria former. Samtidigt gav frågorna den typ av svar som vi önskade få för att 
svara på studiens syfte och tillhörande forskningsfrågor. Detta blev även ett tillfälle att testa 
tekniken för ljudupptagning (Denscombe, 2018). Intervjun genomfördes på så sätt att en av 
oss träffade pilot-respondenten i dennes bostad och den andra av oss var med via videosamtal.  

3.6 Genomförande av intervju 
Varje enskild intervju genomfördes hos respektive respondent på dennes skola och i lokal och 
vid en tid som respondenten valt. Vid en intervju närvarade vi båda två, en genomförde 
intervjun, den andra var iakttagare och förde anteckningar. En intervju genomfördes med att 
en intervjuade, den andra var åhörare via facetime och övriga tre intervjuer genomfördes med 
endast en av oss närvarande. Intervjuerna tog 35-40 minuter. För att säkerställa tillgången till 
resultatmaterialet användes dubbla inspelningar. Vi inledde samtliga intervjutillfällen med en 
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genomgång av studiens syfte och respondenten informerades om möjligheten att, om så 
önskades, avbryta intervjun (informationskravet) (Vetenskapsrådet, 2002; 2017). 

3.7 Dataanalys 
Materialet transkriberades kort efter genomförda intervjuer. Vid transkribering hade vi 
bestämt att skriva ned det som blev sagt ordagrant, markera kortare och längre pauser, 
markera intervjuaren med I och respondenten med R. Frågorna skrevs ut med fet stil (för att 
göra det lättare att urskilja frågorna vid analys). Varje transkribering markerades med datum 
för intervju samt att vi kodade respektive transkribering för att veta vilken respondent som 
hörde till vilken transkribering detta för att säkerställa sekretessen för respondenterna 
(konfidentialitetskravet) (Vetenskapsrådet, 2002, 2017).  

Efter att samtliga intervjuer transkriberats läste vi var och en igenom materialet flera gånger. 
Därefter påbörjade vi arbetet med att ta ut information och innehåll ur det transkriberade 
materialet. Till en början utgick vi från en fenomenografisk analysmodell i sju steg som 
började med att vi bekantade oss med materialet. När det i steg två var dags att plocka ur de 
mest signifikanta delarna av materialet och senare jämföra och gruppera materialet i teman 
upplevde vi det svårt att hitta specifika delar som var viktiga. Många delar flöt ihop i varandra 
(Dahlgren & Johansson, 2017). Inför sökandet efter möjliga teman att sortera materialet i 
övergick vi till en teoretisk analysmodell med hjälp av SPSM´s delaktighetsmodell och dess 
sex underbegrepp (SPSM, 2015a). Det innebar att vi i detta moment hade färdiga teman i 
kombination med våra forskningsfrågor att kunna placera materialet under. Motivet till bytet 
var den tydlighet och färdiga kategorier som delaktighetsmodellen kunde bidra med och vi 
bedömde att det underlättade inför analysen som skulle göras efter samma modell. Vi 
sorterade in svarsmaterialet i ovan nämnda modells underbegrepp utifrån i vilka 
undervisningssituationer läraren använde digitala verktyg och digitala hjälpmedel med 
eleverna samt vilka dessa verktyg var. Dessutom tog vi ut resultat om vilka faktorer 
respondenterna upplevde som påverkade arbetet med digitala verktyg och digitala hjälpmedel. 
Resultatet sammanställdes utifrån strukturen i delaktighetsmodellen under varje respektive 
begrepp. Först utifrån hur man arbetar med digitala verktyg och digitala hjälpmedel för att 
främja arbetet med de olika begreppen samt vilken digital teknik som då används. Därefter 
sammanställdes resultatet kring faktorer som respondenterna påtalade, direkt eller indirekt, 
påverkar användandet av digitala verktyg och digitala hjälpmedel. Därefter gjordes en 
teoretisk analys med hjälp av SPSMs delaktighetsmodell (SPSM, 2015a) gällande hur de 
olika begreppen påverkar varandra samt hur faktorerna påverkade de olika begreppen. 
Resultatanalysen presenteras på samma sätt som resultatet. 

3.8 Tillförlitlighet 

De intervjuer som genomförts har varit i fem olika kommuner, d.v.s. respondenterna befinner 
sig inte i samma “arbetskultur”. Det var inte självklart att det skulle bli respondenter i olika 
kommuner, utan vi kunde lika gärna ha fått svar från exempelvis fem personer i en och 
samma kommun. När det nu inte blev så ser vi värdet av den bredd detta kan innebära, genom 
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att de fem respondenter som nu deltog arbetar i olika miljöer/system/kommuner/ 
arbetskulturer. Respondenterna har oberoende av varandra delat med sig av sina tankar och 
upplevelser. Vi har behandlat empirin och tagit fram relevant information var för sig för att 
kunnat skapa ett större utfallsrum och för att om möjligt stärka validiteten (Dahlgren & 
Johansson, 2017).  

3.9 Etiska överväganden 

Vi har genom denna studie följt forskningsrådets etiska principer. Detta har inneburit att 
respondenterna informerats om studien samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas 
närhelst respondenten så önskar (informationskravet). Respondenterna har fått ge sitt 
medgivande/samtycke till att delta i studien och de har inte heller utsatts för vare sig 
påtryckningar eller påverkan (samtyckeskravet). Personuppgifter gällande respondenterna har 
förvarats oåtkomligt för obehöriga. Uppgifter om studiens deltagare är kodade för att inte 
kunna identifieras av någon mer än författarna till denna studie. Vi har valt att i resultatdelen 
benämna respondenterna för L1, L2, L3, L4 och L5 (konfidentialitetskravet) 
(Vetenskapsrådet, 2002; 2017). 

Det insamlade materialet och personuppgifterna har enbart använts i forskningsändamål samt 
vetenskapliga syften, inte för kommersiellt bruk. Uppgifterna har efter avslutad studie 
avrapporteras och makulerats (nyttjandekravet) (Vetenskapsrådet, 2002; 2017).  

4.0 Resultat och analys 

I det följande redovisas det resultat vi fått och därefter presenteras en analys av resultatet. 
Intervjufrågorna fokuserade i huvudsak på begreppen samhandling samt tillgänglighet, men vi 
har klassificerat intervjumaterialet utifrån delaktighetsmodellens samtliga sex underbegrepp; 
tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, engagemang, erkännande samt autonomi. Utöver 
det har vi även fått fram faktorer som påverkar hur digitala verktyg och digitala hjälpmedel 
används. Arbetet med resultat och analys har gjorts i två steg och resultatet presenteras utifrån 
dessa två steg. Först presenteras resultatet utifrån strukturen i delaktighetsmodellen (SPSM, 
2015a) för hur respondenterna bedriver arbete med digitala verktyg och digitala hjälpmedel 
för att främja delaktighet samt de faktorer respondenterna upplever påverkar användandet 
som går att koppla till varje respektive begrepp. Därefter presenteras resultatanalysen utifrån 
delaktighetsmodellens teori (2015a). I både resultatredovisning och redovisning av analys 
använder vi oss av citat från respondenterna för att förtydliga redogörelsen.  

4.1 Presentation av resultatet med strukturen i SPSM´s delaktighetsmodell samt 
faktorer som påverkar hur digitala verktyg och digitala hjälpmedel används 

4.1.1 Tillhörighet  
L3 har elever med vissa hjälpfunktioner, exempelvis appen handi-schema, i sina egna 
mobiltelefoner för viss kommunikation med lärare, bl.a. för att de inte vill sticka ut från 
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mängden genom att använda speciellt anpassad utrustning för kommunikation. L4 arbetar i 
undervisningen med olika datorprogram för eleverna för att kunna arbeta med texter, t.ex. 
bildstöd och dikteringsfunktion. På grund av sina diagnoser har eleverna hamnat i den 
skolform som de har och där måste det därför finnas bra digitala resurser,  

“ Ja, det beror ju då på. Det här är en särskild undervisningsgrupp och man kommer 
inte ens innanför de här väggarna om man inte har flertalet diagnoser av den enkla 
anledningen att det finns inte plats annars” (L4).  

L5 arbetar med påminnelser och klassinformation men även med att lära eleverna att dela 
bilder och upplevelser med varandra i klassen genom en sluten facebookgrupp, en grupp som 
elever, lärare och vårdnadshavare har tillgång till.  

4.1.1.1 Faktorer som påverkar arbetet för tillhörighet 
Att facebook går att nå oavsett om man är i skolan eller någon annanstans, via privata enheter 
som kan användas, är en faktor som gör att detta används med fördel i L5´s klass. Eleverna 
som har sin tillhörighet till klassen har också då en given tillhörighet till denna slutna grupp.   

4.1.2 Tillgänglighet 
Hos L1 används iPad med kommunikation-app för att göra språket tillgängligt, pekskärmar 
ger en fysisk tillgänglighet av den kommunikativa tillgängligheten. Datormus eller knapp kan 
göra datorn tillgänglig när tangentbordet är för svårt att använda. En projektor som ger en 
interaktiv golvyta där elever kan interagera med varandra ger stor tillgänglighet på alla tre 
områdena. Man arbetar även med att genom digitala verktyg tillverka pratkort som har som 
funktion att göra språket tillgängligt. Den fysiska tillgången till digitala verktyg och digitala 
hjälpmedel väcker ett intresse hos eleverna och de kan få andra upplevelser än med böcker 
t.ex. ljud och film. På frågan hur L1 ser på tillgänglighet blir svaret  

“ Det behövs...Det hänger jättemycket ihop med anpassningar också. Att vi gör fysiska 
anpassningar, att jag får plats till exempel. På hemkunskapen om jag inte kan vispa så 
kanske jag kan trycka på en touchknapp till elvispen, att man gör sådana anpassningar 
så att alla får prova” (L1).   

En funktion att anpassa hastigheten på datorns ljud så att elev ska hinna uppfatta vad som sägs 
gör innehållet tillgängligt. Genom bilder i appen fotokalendern kan dåtiden bli tillgänglig för 
elever och man kan samtala om det gemensamma som hänt. Digitala produkter som används i 
undervisning är: datorer, klass-iPads (en elev har iPad förskrivet från habiliteringen), 
smartboard (typ av interaktiv tavla), projektor Bambino som ger en interaktiv golvyta för 
gemensamma spel och olika aktiviteter, olika dator-/kommunikationsprogram och appar 
såsom Widgit Go, Help Kids Learn där utseende- och hastighets-anpassningar kan göras, 
Communicate In Print, Fotokalendern, pekskärm samt bigmac. 

Hos L2 har samtliga elever iPad förskriven från habiliteringen, vilket skapar en språklig 
tillgänglighet via bland annat appen GoTalk NOW. Klassens ActivBoard skapar tillgänglighet 
till undervisningen för eleverna och en möjlighet att visa vad de vet och kan. Flexiboard 
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används för att en elev ska ha tillgång till musikval. Eleverna hos L2 har iPads som används 
för kommunikation. För undervisning används klassens iPads. Klassens iPhone används för 
fotodokumentation. Digitala produkter som används i undervisning är: ActivBoard, 
Flexiboard, iPhone, iPads och program och appar för dator/iPad såsom GoTalk NOW, Widgit 
Go och Fotokalendern.  

L3 arbetar en del med klassens smartboard och elevernas iPads som går att koppla mot 
varandra. Syftet är att kunna skriva på sin iPad och så syns det skrivna på smartboarden. Med 
den digitala möjligheten kan eleverna också få möjlighet att göra sin röst hörd, anonymt när 
behov finns.  

“ Jag tänker när jag använder smartboarden, kan det också vara att man kanske inte 
alltid vill säga...berätta vad ‘jag tycker’, så har vi...kan man då genom paddorna 
trycka sitt svar eller skriva sitt svar anonymt så kommer det upp på smartboarden. Då 
kan man skriva ‘det här tycker jag’ så behöver inte någon veta vem det var som skrev 
det” (L3). 

Dator för att skriva och iPads för kommunikation används dagligen. Programmet 
ClassroomScreen skapar förutsättningar för ett tillgängligt meningssammanhang som varje 
dag ligger öppnat på klassrummets smartboard. Där kan eleverna se tiden som är kvar på 
aktuell aktivitet.  

“Man märker att strukturen är viktig. Bara det här att vi kör med att det plingar ‘nu ska 
vi börja’. Alltså att de blir självständiga också” (L3).  

En elev använder sin iPad för att göra sin röst tillgänglig genom att kunna förtydliga språket. 
De elever som privat har smartphones eller iPad kan få sitt schema skickat till dem via appen 
handi-schema. Även påminnelser av olika slag kan läraren skicka dit, vilket ger eleverna 
tillgång till ett innehåll när minnet sviker. Digitala produkter som används i undervisning är: 
smartboard och datorer samt program och appar för dator/iPad såsom Handi-schema, 
kamerafunktionen, kommunikations-appar, SymWriter, ClassroomScreen. 

Att ha tillgång till de olika dataprogrammen såsom talsyntes och inläsningstjänst anses helt 
nödvändigt säger L4.  

“ Det handlar ju om att vi ska kunna bedriva undervisning överhuvudtaget” (L4).  

Därför har alla elever i skolan tillgång till en egen dator med samtliga aktuella program 
installerade. Eleverna har den fysiska tillgängligheten men kan också välja bort det som 
erbjuds digitalt till förmån för papper och penna. Eleverna använder regelbundet funktioner 
för att både kunna lyssna på texter och även själv producera texter. Det skrivna språket blir 
tillgängligt för dem och deras ord som de vill få ner på pränt. Digitala produkter som används 
i undervisning är: smartboard och datorer med tillhörande program och appar såsom talsyntes, 
Inläsningstjänst, och ...“enkla basprogram för att det ska vara enkelt” (L4), bildstöd, 
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dikteringsfunktion, olika elevspel, skolplus, Pictogramprogram, Widgit Online, ClaroSpeak, 
ClaroRead och SLI-konto. 

I undervisningen som L5 bedriver används Office 365 med mailfunktionen. Dessutom är det 
en uttalad överenskommelse att eleverna och personal kan föra viss kommunikation via sms 
på elevernas privata mobiltelefoner. Information och utbyte av händelser blir tillgängligt för 
dem alla via en hemlig facebookgrupp som skapats specifikt för klassen. Den har personal, 
elever samt vårdnadshavare tillgång till. Digitala verktyg är även hos L5 centralt för 
undervisningen “Vi använder det som ett verktyg i all undervisning” (L5). När eleverna är på 
praktik får de via sina mobiltelefoner skicka sammanfattningar av dagen och kan då även 
skicka med bilder på vad de presterat. I klassen tittar man mycket på film i undervisningen 
och genom att alla elever har tillgång till ett eget SLI-konto så kan de även utanför skolan titta 
på de filmer som är aktuella för skolarbetet. För många är det jättesvårt att skriva för hand och 
då är datorn ett bra hjälpmedel att tydligt få fram det man vill få sagt.  

“ Utan de här digitala verktygen när det gäller film och repetition och så då skulle de 
inte kunna nå så långt tror jag” (L5).  

Digitala produkter som används i undervisning är: projektor, dator och iPads med tillhörande 
appar och program såsom Inläsningstjänst, YouTube, UR, SLI (alla elever ett eget SLI-konto 
så att de kan repetera skolfilmer hemma vid behov) och Office 365 där man använder mail. 
Klassen har även tillgång till ett Facebook-konto (hemligt) där lärare, elever och 
vårdnadshavare kan utbyta viss information. L5 skickar ut påminnelser av olika slag till 
eleverna, i detta fall via detta konto. 

4.1.2.1 Faktorer som påverkar arbetet för tillgänglighet 
Det framkommer att samtliga respondenter anser sig ha god tillgång till digitala verktyg och 
digitala hjälpmedel, en tillgång som möjliggör och underlättar användande för fysisk 
tillgänglighet, sociokommunikativ tillgänglighet samt tillgängligt meningssammanhang i 
undervisningen.  

Tillfredsställande hjälp via kommunen att hitta bra program/mjukvara som är adekvat för 
målgruppen saknas anser L1.  

“Jag tycker inte att vår kommun har varit bra på att supporta oss med programvara 
som passar för oss” (L1).  

För att kunna använda digitala verktyg och digitala hjälpmedel behöver läraren vara väl 
förtrogen med programmen, mjukvaran och där efterlyser L1 mer utbildning. Faktorer som 
direkt påverkar tillgängligheten är när den digitala utrustningen (främst iPads) som eleverna 
har inte kommer med till skolan, glöms hemma eller är urladdade, menar både L1 och L2. Att 
teknik emellanåt inte fungerar är en faktor, som även L2 lyfter, och vid de olika tillfällena 
påverkas den fysiska tillgängligheten.   

Faktorer som att klassens ActivBoard både fångar barnens intresse, skapar delaktighet samt 
kan ge en bra struktur för dagen gör att L2 upplever den lätt att arbeta med. ActivBoarden är 
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placerad på en för hög höjd för aktuella elever samt att den har en oönskad touch-funktion 
som inte går att stänga av, vilket påverkar tillgängligheten.  

“Den här stora tavlan som vi har den är inte optimal. Dels sitter den för högt upp så 
den är inte så tillgänglig för eleverna. Dom får klättra upp på ett litet fotstöd liksom 
för att nå upp till tavlan. Dom är ganska små, ja. Det räcker inte, då når de en bit upp 
på tavlan. Man får lägga allting långt ner när man gör saker” (L2).   

Bristen på information till personal i särskolan om appar och program i datorerna som 
kommunen köpt in är en faktor som påverkar om och hur de används, säger L2. L3 uttrycker 
ett eget driv och engagemang för arbete med digitala verktyg och digitala hjälpmedel samt 
god tillgång till fortbildning kring både hård- och mjukvara, vilket är faktorer som påverkar 
om och hur arbetet bedrivs. Det finns flera assistenter i klassen som även de behöver veta hur 
det digitala arbetet ska bedrivas med eleverna och för det informationsutbytet finns det 
generellt sett för lite tid. En faktor som försvårar arbetet hos L4 är att program på datorn 
ibland är lite för svåra och otillgängliga för elever att sköta på egen hand, så det krävs mycket 
närvaro av lärare. Det är svårt att hitta material som det går att skriva i digitalt och därmed 
minskar tillgängligheten.  

L5 beskriver att förutom den digitala utrustning som finns i skolan så har eleverna egna 
mobiltelefoner som även används i anslutning till undervisningen och det är en faktor som 
påverkar tillgängligheten för kommunikationen mellan lärare och elev. Att mobiltelefonerna 
är med i skolan och är “legitima” skapar samtidigt förutsättningar för att eleverna, oönskat, 
ägnar sig åt att sms:a till varandra under lektionstid,  

“Vi har haft ett jättestort problem att de har suttit och sms:at till kompisar på 
lektionerna. Men det har vi avstyrt, så nu får de lägga alla telefoner i en låda” (L5).  

Undervisningsinnehållet blir tillgängligt även utanför skolmiljön genom att olika webb-sidor 
och olika konton via Internet används (SLI och facebook först och främst). Det gör att 
eleverna kan fortsätta sitt arbete vid behov även utanför skolans miljö, vilket är en värdefull 
faktor för studierna, så även möjligheten att kunna producera en läslig text via dator för den 
som har svårigheter att skriva för hand.  

4.1.3 Samhandling 
Mycket av arbetet i undervisning hos L1 handlar om att skapa förutsättningar för samhandling 
och där digitala verktyg och digitala hjälpmedel har en central funktion. Det används 
pratkartor för att kunna kommunicera. Det finns en projektor som ger en interaktiv golvyta 
där elever och personal kan samhandla i både spel/lekar och i andra aktiviteter.  

“ ...en projektor som projicerar bilden på golvet och man interagerar med de här 
bilderna genom att, antingen tar man med händerna eller man kan gå på bilderna, eller 
man kan röra sig. Här har vi sett att det fångar elevernas intresse också att det är 
trevligt att göra det med en kamrat, att man upptäcker någonting tillsammans” (L1). 



   
 
  

26 

De använder sig regelbundet av appen Fotokalendern, bildprojektor mot vägg samt enskilda 
iPads för att tillsammans kunna titta på bilder från t.ex. veckan som gått och gemensamma 
aktiviteter. L2 arbetar en del med samhandling kring ActivBoarden vid morgonsamlingen. 
Den används 

“ för att fånga alla samtidigt för att få ihop hela gruppen liksom. Den drar till sig allas 
blickar mer eller mindre” (L2).  

I det sammanhanget arbetas det med turtagning och det är endast blickar från eleverna som 
bekräftar samhandlingen. Det spelas digitala spel och de nyttjar även Fotokalendern för 
gemensamma aktiviteter.  

“ Mina elever, dom är ju på en relativt tidig utvecklingsnivå och det är ingen som 
direkt självmant pratar med varandra liksom, utan det är ju vi som försöker hitta de här 
situationerna där man tussar ihop dem så att säga” (L2).  

Att kunna vara med och föra fram sina åsikter via digitala verktyg och digitala hjälpmedel 
arbetas det aktivt med hos L3. Digitalkamera används av elever för att fotografera och 
producera bildstöd att använda under redovisningar. En elev med mycket otydligt tal 
använder sin iPad för kommunikation med klasskamrater samt personal. När läraren vill 
kommunicera ut “kom-ihåg-listor” och annat så kan det ske via olika appar och funktioner på 
eleverna privata mobiltelefoner eller iPads. L4 beskriver att vissa dataprogram är svåra för 
eleverna att hantera på egen hand. De kan då behöva hjälp av lärare, varpå samhandling 
uppstår. Hos L5 är den tydligaste samhandlingen via digitala verktyg och digitala hjälpmedel 
den som sker när eleverna (oönskat) sms:ar till varandra under lektionstid. Den hemliga 
facebookgrupp som klassen har kan skapa samhandling genom att det läggs upp påminnelser 
och bilder som alla kan kommentera på olika sätt.  

4.1.3.1 Faktorer som påverkar arbetet för samhandling  
Både L1 och L2 beskriver att samhandling och samarbete försvåras om elevernas egna iPads 
är oladdade eller inte med till skolan, särskilt om det är personligt utformade program/appar 
som eleven förfogar över för exempelvis kommunikation. L1 har elever som inte alltid vill 
arbeta med det läraren har tänkt och planerat och det kan då uppstå situationer där lärare och 
elev har olika uppfattning om vad iPad ska användas till, vilket kan leda till att samhandling 
inte blir av. 

Genom att eleverna hos L5 använder sina egna mobiltelefoner för att kommunicera med 
läraren skapas samhandlingssituationer, men även klassens facebookgrupp skapar tillfällen till 
samhandling till förmån för lärande, kommunikation och information.   

4.1.4 Engagemang 
L1 påtalar vikten av att fånga elevernas intresse och upplevelser men också att det behövs 
direkt återkoppling t.ex. i form av ljud och ljus. Då är den interaktiva projektor värdefull, men 
även iPads samt olika program på datorn. Det kan skapa ett engagemang och lust att 
göra/röra/aktivera hos elever på tidig utvecklingsnivå. Man får använda flera sinnen och ha 
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nära stöd av vuxen som kan locka tillbaka engagemanget om orken tryter eller distraktion 
uppstår och/eller tolka elevens signaler eller sätt att kommunicera på. Även L2 påtalar värdet 
av digitala verktyg i arbetet för att skapa engagemang hos eleverna. ActivBoarden används 
flitigt, där får eleverna vara aktiva och är det också. Olika kommunikationsappar kan 
engagera eleverna också och ge dem möjlighet att förmedla sig, berätta vad de vill och/eller 
göra egna val.  

Genom olika tekniska/digitala lösningar skapas möjligheter för engagemang framgår av det 
L3 berättar. Datorn används för att skriva på för den som har svårt att skriva för hand. Den 
möjligheten att via sin iPad skriva fram tankar och åsikter till klassrummets smartboard är ett 
annat. Datorn med tillhörande program som främsta digitala verktyg används för att engagera 
eleverna att arbeta självständigt beskriver L4. De lyssnar på texter och skriver med bilder. 
Genom att eleverna får möjlighet att producera texter på datorn som blir en “produkt” 
uttrycker läraren att det kan skapa ett engagemang hos eleven. Datorerna skapar emellanåt ett 
missriktat engagemang hos eleverna genom att de när personalen är på annat håll, spelar spel 
på datorerna. Hos L5 framgår det som att genom att man använder digitala verktyg så är det 
ett försök att ge förutsättningar för engagemang hos alla elever. De kan genom de olika 
programmen och funktionerna förmedla sig med större lätthet vilket skapar förutsättningar för 
engagemang. Eleverna använder iPads, mobiltelefoner, datorer och projektor i sitt skolarbete 
och hemma med exempelvis läxor. De elever som har egna mobiltelefoner skickar 
information om vad de gjort under dagen som bilder och sammanfattningar från sina 
praktikplatser. Eleverna engageras att återberätta om vad som gått bra eller mindre bra under 
dagen.  

 
4.1.4.1 Faktorer som påverkar arbetet för engagemang 
Elevernas intresse är lätt att fånga via olika digitala verktyg berättar L1 och med det kan ett 
engagemang skapas. De gånger digital utrustning inte finns tillgängliga för att de glömts 
hemma, är urladdade, trasiga eller ligger för långt bort kan det vara svårt att skapa ett 
engagemang, både för att det som kan skapa engagemang uteblir men även för att mycket av 
kommunikationen sker via t.ex. iPad, något även L2 lyfter.  

ActivBoarden som digitalt verktyg fångar barnens intresse hos L2 vilket ger förutsättningar 
för engagemang. Samtidigt kan ActivBoardens felplacering och oönskade touch-funktion 
påverka engagemanget hos eleverna eftersom de inte alla gånger når samt att de kan bli störda 
av det oönskade som inträffar på tavlan när eleven ofrivilligt rör tavlan, p.g.a. motoriska 
svårigheter. De kommunikationsappar där innehållet som eleverna kan vilja använda ligger 
för “många” tryck bort, det kan vara svårt att hitta dit, då försvinner många gånger 
engagemanget.  

I de fall som tid inte har funnits hos L3 att informera assistenterna i sin klass hur arbetet med 
digital utrustning kan och bör användas påverkar arbetet i klassrummet. Att datorprogram är 
svåra att arbeta självständigt i, som L4 beskriver, samt att det inte går att skriva digitalt i olika 
program är något som kan påverka engagemanget hos elever. Eleverna passar på att spela spel 
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på datorn under lektionstid vilket förstås är en faktor som påverkar engagemanget, om än 
negativt, för själva skolarbetet. Det faktum att eleverna hos L5 under praktik kan skicka sina 
dagliga redovisningar via mobilen och kunna bifoga bilder, ett enkelt sätt att ge 
förutsättningar för engagemang.  

4.1.5 Erkännande 
Det ställdes inga specifika frågor kring detta begrepp under intervjun och vi har inte uppfattat 
något som går att tolka till förmån för begreppet.  

4.1.5.1 Faktorer som påverkar arbetet för erkännande 
Det finns inget att redovisa. 

4.1.6 Autonomi 
L1 beskriver att iPad och dator kan ge förutsättningar för att kunna göra egna val gällande 
bl.a. film eller musik, men även möjligheten att tacka ja eller nej till saker. Digitala 
kommunikationsverktyg används för att t.ex. uttrycka önskemål om paus eller vila när så 
behövs. Andra digitala verktyg används för att tillverkat papperbilder/pratbilder med syfte att 
öka elevernas kommunikativa möjligheter till inflytande. L2 använder i undervisningen iPads 
med olika kommunikationsappar för att skapa förutsättningar för att kunna uttrycka val och 
känslor i olika situationer under skoldagen. Eleverna hos L3 har möjlighet att skriva ut sina 
åsikter anonymt via sina iPads så att de synliggörs på klassrummets smartboard, att 
självständigt kunna skriva fram sin åsikt så att de andra klasskamraterna kan se. Påminnelser 
och scheman som L3 skickar via iPhone eller iPad gör att eleverna inte blir beroende av en 
tredje part, utan kan uppleva sig självständiga. Datorerna hos L4 finns bl.a. för att eleverna 
ska kunna var mer självständiga, men ibland blir förhållandet omvänt vilket kan ske genom 
att eleverna emellanåt på egen hand väljer att inte skriva på datorn, utan för hand. Några 
elever väljer aktivt att inte använda vissa program på svenska utan väljer att ha dem på 
engelska. Det som tydligt framkommer enligt L5 är att eleverna kan kommunicera med 
läraren via sin mobiltelefon, något som kan skapa känsla av självständighet.  

4.1.6.1 Faktorer som påverkar arbetet för autonomi 
“Det kan vara svårt att jobba med det som jag som vuxen har tänkt för att eleven har 
en helt annan uppfattning om att ‘jag vill göra det här på min padda’ ” (L1).  

Så beskriver L1 arbetet när autonomin påverkar undervisningen på ett sätt som läraren inte 
tänkt, lärare och elev har då olika uppfattning av vad iPad ska användas till. L2 menar att 
vissa kommunikationsappar är emellanåt för komplicerade att använda med för många 
steg/moment, vilket påverkar lärandet negativt och minskar självständigheten.Det finns flera 
assistenter i klassen hos L3 som även de behöver veta hur det digitala arbetet ska bedrivas 
med eleverna. Det kan påverka arbetssättet för eleven t.ex. att tränas i självständighet och för 
det informationsutbytet finns det generellt sett för lite tid. En faktor som försvårar arbetet hos 
L4 som det ser ut nu, är att program på datorn ibland är lite för svåra för elever att sköta på 
egen hand, så det krävs mycket närvaro av lärare och det leder till mindre självständiga 
elever. Det är svårt att hitta passande program som eleverna kan arbeta självständigt med.  
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...“de flesta kan med hjälp av en dator eller liknande producera någonting. Liksom, 
antingen dikterat eller skrivet själv eller med hjälp av bilder liksom. Det är nog den 
största, det blir någonting för alla. Det kommer ut en produkt liksom” (L4).  

Genom att alla elever har möjlighet att “producera” något i text på datorn så skapas 
förutsättningar för att datorn används, något även L5 lyfter. Eleverna hos L5 har egna 
mobiltelefoner som även används i anslutning till undervisningen och det är en faktor som 
påverkar autonomin genom att eleverna själva kan kommunicera och förmedla vad de vill. I 
undervisningen används olika webb-sidor och olika konton via Internet vilket gör att eleverna 
kan fortsätta sitt arbete vid behov även utanför skolans miljö, vilket är en värdefull faktor för 
studierna, då de kan arbeta hemma och göra klart om de t ex varit sjuka eller lediga.  

4.2 Teoretisk analys med hjälp av SPSM´s delaktighetsmodell 

4.2.1 Tillhörighet  
Närvaron av digitala verktyg och digitala hjälpmedel hos flera av respondenterna, framförallt 
de verktyg som kan anses normaliserande (t.ex. mobiltelefon), tolkar vi som att 
respondenterna aktivt arbetar för att stärka känslan av tillhörighet hos eleverna för att inte 
behöva sticka ut med speciell utrustning. Att ha en tillhörighet i en särskild 
undervisningsgrupp där det finns anpassad digital utrustning och kompetens kring den 
möjliggör att eleverna får bättre stöd och hjälp i undervisning.  

4.2.1.1 Faktorer som påverkar tillhörighet 
Att facebook går att nå oavsett om man är i skolan eller någon annanstans, via privata digitala 
enheter som kan användas, är en faktor som gör att detta används med fördel i en klass. 
Eleverna som har sin tillhörighet till klassen har också då en given tillhörighet till denna 
slutna grupp.     

4.2.2 Tillgänglighet  
Samtliga respondenter ansåg sig ha god tillgång till digitala verktyg och digitala hjälpmedel 
för att främja tillgänglighetens alla tre områden i olika utsträckning utifrån elevernas 
utvecklingsnivå. Det framgår att respondenterna inom träningsskola använder sig av digitala 
verktyg och digitala hjälpmedel främst för kommunikation, medan det i de andra klasserna 
mer handlade om att få välja förfinade sätt att uttrycka sig på.  

Tillgänglighet framstår som det mest självklara begreppet som det arbetas med hos samtliga 
respondenter. Utan tillgänglighet av digitala verktyg och digitala hjälpmedel i olika 
omfattning försvårar det för eleverna att visa sina kunskaper och att delta. Exempel på det kan 
vara digitala verktyg för att kunna spela gemensamma spel, göra aktiva val eller producera en 
text. Det är en stor bredd på typen av digital utrustning med tillhörande program, 
användningsområden samt behovens omfattning hos respondenterna i deras olika 
verksamheter.  

4.2.2.1 Faktorer som påverkar tillgänglighet 
Det framkommer att samtliga respondenter anser sig ha god tillgång till digitala verktyg och 
digitala hjälpmedel, en tillgång som möjliggör och underlättar användande för fysisk 
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tillgänglighet, sociokommunikativ tillgänglighet samt tillgängligt meningssammanhang i 
undervisningen. Samtidigt är tillgång till digital utrustning som fångar elevernas intresse samt 
lärarens eget engagemang, intresse och kunskaper förutsättningar som påverkar om och på 
vilket sätt arbetet bedrivs, d.v.s. om undervisningen blir tillgänglig. Några respondenter 
upplever att det inte är helt lätt att hitta adekvata program, anpassade efter ålder och 
utvecklingsnivå. I de klasser som tillhör grundsärskola och gymnasiesärskola kan vi se att det 
i undervisningen används funktioner som är internetbaserade. Det ser vi som att 
undervisningen blir mer tillgänglig då eleverna kan göra hemuppgifter, få påminnelser samt 
dela kunskaper med varandra. Några respondenter uttrycker ett behov av att få mer utbildning 
kring digital utrustning, men även att få möjlighet att föra sina kunskaper vidare till övrig 
berörd personal. Att ha digital utrustning är en sak, att ha kunskaper för att kunna göra den 
tillgänglig för eleverna är en annan och att tekniken fungerar tillfredsställande är en tredje. 
Förutsättningarna för tillgänglig undervisning via digital utrustning påverkas negativt för en 
respondent p.g.a. av den it-personal som förväntas beställa och monterar rätt utrustning och på 
lämpligt ställe. Vikten av ett gott samarbete med vårdnadshavare är framträdande när det 
handlar om att digital utrustning ska komma med till skolan och fungera. 

4.2.3 Samhandling 
Beskrivningen av arbetet för att skapa samhandling via digitala verktyg och digitala 
hjälpmedel ser olika ut, men samtliga respondenter uttrycker att de har god tillgång till digital 
utrustning i undervisning. Respondenter som arbetar med elever inom träningsskola uppfattar 
vi har ett mer uttalat arbetssätt för att skapa samhandling och de beskriver på olika sätt att 
arbetet kring detta är en viktig och central del i undervisningen. Det kan bero på att elevernas 
funktionsnedsättningar kräver stort engagemang från personal för att de ska ha möjlighet att 
vara delaktiga. Eleverna i grundsärskola och gymnasiesärskola arbetar mer självständigt och 
därför framgår det om möjligt inte i vilken omfattning läraren aktivt möjliggör samhandling 
via just digitala verktyg och digitala hjälpmedel. Det är en bredd på vilken typ av digital 
utrustning som används och även vilka syften de har. För några handlar det om att få 
möjlighet att kommunicera överhuvudtaget, medan det för andra handlar om att göra det utan 
att “sticka ut”.  

4.2.3.1 Faktorer som påverkar samhandling 
Att eleverna passar på att spela spel på datorn under lektionstid är förstås en faktor som 
påverkar själva skolarbetet, men samtidigt kan det initiera samhandling, om än oönskad under 
lektionstid. Det faktum att flera klasser arbetar med program via internet skapar goda 
förutsättningar för bland annat samhandling. Samtidigt kräver det att samtliga elever privat 
har tillgång till digital enhet. Om en elev saknar det så kan upplevelsen av samhandling 
äventyras. Samhandling och samarbete förutsätter i stor utsträckning för träningsskolans 
elever att den digitala utrustningen finns till hands och fungerar (vilket den inte alltid gör), 
eftersom stor del av kommunikation sker via digitala hjälpmedel. Dessutom skapar den 
digitala utrustningen med sina olika uttryck engagemang och väcker intresse för samhandling 
hos dessa elever.  
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4.2.4 Engagemang 
Samtliga respondenter förmedlar att de arbetar aktivt för att skapa engagemang hos eleverna 
och att det på olika sätt påverkar möjligheten till utveckling i lärandet med digitala verktyg 
och digitala hjälpmedel. En respondent beskriver en projektor som kan skapa en interaktiv 
golvyta. Eleven kan engageras aktivt genom att stimulera flera sinnen och personalen kan 
tydligt se att elevers engagemang väcks för att arbeta självständigt eller i samhandling med 
andra klasskamrater.  

4.2.4.1 Faktorer som påverkar engagemang 
Tillgången till digital utrustning är en mycket central komponent hos samtliga respondenter 
för att kunna bedriva en undervisning som lockar till lärande, skapar förutsättningar för 
kommunikation och samhandling. Utifrån det ser vi digitala verktyg och digitala hjälpmedel 
som en faktor avgörande för möjlighet till engagemang. Detta påverkas då även i motsatt 
riktning när digital utrustning inte finns att tillgå, är felaktigt anpassad eller att berörd 
personal inte vet hur utrustningen bäst ska användas. Att elever passar på att spela spel på 
datorn under lektionstid är förstås en faktor som påverkar engagemanget för själva 
skolarbetet.  

4.2.5 Erkännande 
Ingen av respondenterna nämner något som går att koppla till detta begrepp, men en 
reflektion kan vara att utifrån det arbete samtliga respondenter beskriver under övriga begrepp 
finns det en stor möjlighet för eleverna att uppleva att de har något att bidra med, att de är 
anförtrodda de olika digitala verktyg och digitala hjälpmedel som finns och genom det kunna 
känna ett erkännande. Det faktum att samtliga respondenter redogör för att alla elever, i olika 
stor utsträckning, har tillgång till digitala verktyg och digitala hjälpmedel ser vi som ett 
erkännande av var och en av eleverna. Utifrån det kan man tänka att de elever som undervisas 
av studiens respondenter har stor möjlighet till erkännande då särskola generellt arbetar 
inkluderande inom den egna verksamheten. 

4.2.5.1 Faktorer som påverkar erkännande 
Det finns inget att redovisa. 

4.2.6 Autonomi  
Samtliga respondenter arbetar med digitala verktyg och digitala hjälpmedel i olika stor 
utsträckning och verktygen skapar någon sorts självständighet och självbestämmande, som 
inte skulle vara där om verktygen togs bort. Utvecklingsnivån hos eleverna påverkar hur detta 
kan se ut. En elev kan via sin iPad göra val av mat vid skollunchen och en annan elev kan 
självständigt via sin mobiltelefon föra en kommunikation med sin lärare.  

4.2.6.1 Faktorer som påverkar autonomi 
Respondenterna arbetar, i olika stor utsträckning, med att skapa förutsättningar för att 
eleverna kan arbeta så självständigt som möjligt i undervisningen genom att hitta 
datorprogram som eleverna kan hantera på egen hand, kunna skriva självständigt och ge 
eleverna adekvat stöd. Att personal inte alla gånger har kunskaper i hur de ska hjälpa 
eleverna, att vissa program är för svåra att hantera, att kommunikationsappar är så 
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komplicerade att eleven ger upp är förutsättningar som kan förhindra eller negativt påverka 
engagemanget hos eleverna. Några elever har förmågan att vara självständiga med sina 
digitala enheter, vet vad de vill göra och ägnar sig stundvis åt annat än vad läraren tänkt. Det 
kan leda till en oönskad och omvänd autonomi.  

5.0 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur några lärare i särskolan arbetar med digitala verktyg 
och digitala hjälpmedel i undervisning, främst för att främja samhandling och tillgänglighet.  

Utifrån syftet och våra frågeställningar diskuterar vi inledningsvis i metoddiskussionen vårt 
val av metod och hur studiens genomförande kan ha påverkat resultatet. I den efterföljande 
resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning. 
Avslutningsvis presenteras sammanfattning och förslag till fortsatt forskning. 

5.1 Metoddiskussion  
Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar där vi genom en småskalig studie önskade få ta del 
av några lärares tankar och syn på digitala verktyg och digitala hjälpmedel i undervisning och 
hur de använder sig av dessa, blev kvalitativ metodansats ett relevant val. Vi samlade in 
empirin via kvalitativa intervjuer med fem lärare verksamma inom grundsärskola och 
gymnasiesärskola (Kvale & Brinkmann, 2014). Vår önskan var att tidigt i denna process få 
möjlighet att ta del av verksamma och erfarna lärares vardag och hur de arbetar digitalt med 
undervisning inom särskola. Det visade sig att respondenterna i denna studie har arbetat i 
medeltal 16 år inom denna skolform. Det tyder på en gedigen erfarenhet av arbete med elever 
med intellektuell funktionsnedsättning och vikten av relevanta arbetssätt och anpassningar. 
För oss var det i ett inledande skede en viktig parameter för att få en god insyn i särskolans 
lärandemiljö och inkluderande arbetssätt. Dessutom ville vi ha möjlighet att jämföra 
respondenternas arbetssituationer. Vi upplever därför att målgruppen i studien stämmer väl 
överens med vårt syfte och avsikt med detta arbete. När det gäller genomförandet av 
intervjuerna har förutsättningarna för detta varierat. Samtliga intervjuer har genomförts med 
en nedskriven intervjuguide som stöd och respondenterna har fått välja samt boka lämplig 
lokal på sina respektive arbetsplatser (Bryman, 2018). Vid några av intervjutillfällena har 
intervjuerna störts av att andra personer kommit in i rummet för att fråga respondenten något. 
Det kan ha orsakat någon form av distraktion men med tanke på respondenternas erfarenhet 
och kunnande inom sina befattningar så borde detta inte ha påverkat studien nämnvärt i 
negativ riktning. Respondenterna i studien var redan från början positiva till att delta och 
tackade ja direkt när frågan ställdes. Samtliga arbetar aktivt med digitala verktyg och digitala 
hjälpmedel i undervisningen. Det kan vara en bidragande orsak till att de valde att delta och 
dela med sig av sina erfarenheter, arbetsmetoder och strategier. Vi var noga med att informera 
respondenterna om de olika forskningsetiska principerna samt att vi också följde god 
forskningssed. De var alla förtrogna med dessa och hade även hög igenkänningsfaktor samt 
förståelse från sin egen tid som speciallärarstudenter (Vetenskapsrådet, 2012, 2017). Utifrån 
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att vi båda är och har varit verksamma som lärare inom särskola var vi bekanta med lärmiljö 
och arbetssätt. Därav kunde vi ställa adekvata följdfrågor när det behövdes. Allt eftersom vi 
gjorde intervjuerna så utvecklades vi som intervjuare och blev säkrare i vår roll. Vi kunde ge 
respondenterna tid att tänka, tillåta oss själva att vänta in svaren och bekräfta med korta svar 
eller nickar (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi är medvetna om att studien och resultatet kan ha 
haft en högre tillförlitlighet om flera intervjuer genomförts. Eftersom det är en småskalig 
studie och tidsaspekten varit avgörande så upplever vi att de fem intervjuerna vi genomfört 
ändå gett ett tillförlitligt resultat. Man kan ställa sig frågan om resultatet blivit bredare eller 
sett annorlunda ut om vi dessutom använt andra datainsamlingsmetoder i kombination med 
intervjuer hos respondenterna i respektive klass. Eftersom syftet var att ta reda på hur lärare 
beskrev sin upplevelse av förutsättningen för att arbeta med digitala verktyg och digitala 
hjälpmedel bedömde vi att intervjuer skulle ge tillräcklig empiri. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades inom kort efter att de genomförts, dels för att repetera vad som sagts men 
även för att vi var medvetna om det tidskrävande arbetet att transkribera. Vi ville gärna hålla 
oss till den tidsplan som vi hade satt upp tidigare i arbetsgången. Samtliga respondenter 
upplevdes trygga med att vi spelade in samtalen och intervjuerna fortlöpte utan missöden.  

Intervjuguiden var utformad för att svara på frågor om två av begreppen i SPSM´s 
delaktighetsmodell (2015a), samhandling och tillgänglighet. Respondenterna blev inte 
uppmanade att ha samtliga begrepp i åtanke. När vi sedan valde att tolka intervjuerna utifrån 
hela delaktighetsmodellen faller det sig naturligt, anser vi, att övriga begrepp inte behandlades 
i samma utsträckning av respondenterna som samhandling och tillgänglighet. Det var ändå av 
intresse att använda hela modellen vid analysen, då det eventuellt kan säga något om 
respondenternas medvetenhet av sitt arbete med delaktighet i undervisning. Det faktum att vi 
bytte strategi vid bearbetning av data och övergick från att själva söka teman och kategorier 
till delaktighetsmodellens redan färdiga underbegrepp i resultatredovisningen var en fördel 
eftersom vi hade för avsikt att analysera resultatet efter den modellen. Man kan ställa sig 
frågan om svaren i intervjuerna på något sätt framstått som annorlunda om ordningen på 
frågorna varit en annan. Dessutom var inte alla sex aspekterna i fokus när vi tillverkade 
frågorna, utan endast två av dem, samhandling samt tillgänglighet. Hade vi ställt lika riktade 
frågor kring de andra begreppen så hade svaren troligtvis blivit fylligare, mer detaljerade och 
handlat mer precist om varje respektive begrepp. En annan aspekt som troligtvis påverkat 
svaren är att respondenterna inte fick tillgång till frågorna i förväg. Hade de fått det så kanske 
även det gjort att svaren blivit mer uttömmande. 

5.2 Resultatdiskussion 

Det vi fann i vår studie var att digitala verktyg och digitala hjälpmedel användes frekvent i 
undervisningen inom särskolan och respondenterna ansåg sig ha god tillgång till digitala 
redskap, vilket är i enlighet med rådande styrdokument (Skolverket 2013; 2018a). Utifrån 
delaktighetsmodellen (SPSM, 2015a) uppfattade inte vi att respondenterna gjorde några 
kopplingar till underbegreppen erkännande eller tillhörighet. Däremot är alla respondenter 
tydliga med att arbetet för hög grad av tillgänglighet är mycket centralt i deras arbete. De 
uttrycker alla vikten av elevernas tillgång till digitala verktyg och digitala hjälpmedel i 
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undervisningen, även om de samtidigt förmedlar att de har olika stort personligt intresse av 
digitala verktyg. Vår tolkning av det är att om lärare har goda förutsättningar, eget intresse 
och positiv attityd till digital teknik så förmedlas det direkt och/eller indirekt till eleverna. 
Ineland m.fl. (2015) påtalar att personalens inställning och attityd är avgörande för hur elever 
får tillgång till digitala verktyg i undervisningen. Detta är något flera studier pekar på även 
om det i realiteten ser olika ut beroende på var i världen man är bosatt (Eligi m.fl., 2017; 
Limaye, 2016; Kagohara m.fl., 2012). Det framkom också i studien att de flesta elever har 
tillgång till en egen digital enhet i undervisningen vilket kan främja autonomi och 
engagemang gällande lärande, när de exempelvis inte behöver vänta på att få låna eller dela 
med någon annan. Burden m.fl. (2012), Hylén (2017) samt Rodriguez m.fl. (2013) menar att 
när varje elev har en egen digital enhet ökar engagemanget hos eleverna i undervisningen.  

Resultatet i studien visar tydligt att lärarna har en hög medvetenhet om undervisningens 
pedagogiska syften. Omsorgsbehovet hos eleverna kvarstår, men det framgår tydligt att 
undervisningen har en hög pedagogiskt medvetenhet och att den digitala utrustningen används 
för detta. I Berthéns (2007) forskning framgår det också att lärarna anser det pedagogiska 
arbetet vara överordnat arbetet kring omsorgen för eleverna.  

Samhandling (SPSM, 2015a) är ett begrepp som är olika mycket i fokus hos respondenterna i 
denna studie, och vår tolkning är att det är skillnaden på utvecklingsnivå hos eleverna som gör 
att arbetet ser olika ut. Studien visar att i de två träningsskoleklasserna är det mer uttalat att 
arbetet fokuserar på interaktion och samhandling jämfört med de klasser där eleverna befinner 
sig på en högre utvecklingsnivå. Det är ett mer omfattande arbete i träningsskolan att skapa 
förutsättningar för kommunikation och samhandling då dessa elever inte i så stor utsträckning 
samtalar och interagerar med varandra medan elever i grundsärskola och gymnasiesärskola i 
större utsträckning har grundläggande förmågor för detta. Frithiof (2007) och även Agelii 
Grenlott m.fl. (2013) påtalar vikten av att alla elever ska kunna komma till tals och att digitala 
verktyg och hjälpmedel kan vara vägen till detta, något respondenterna i denna studie påtalar. 
De arbetar mycket medvetet för att elever med ingen eller begränsad verbal förmåga ska 
kunna använda de digitala verktygen och digitala hjälpmedlen i första hand som stöd för 
kommunikation och interaktion. För elever som läser mot grundsärskolans och 
gymnasiesärskolans läroplan (Skolverket, 2013; 2018a) ställs per automatik högre och mer 
omfattande krav på eleverna och då blir de digitala verktygens och digitala hjälpmedlens syfte 
till stöd ett annat. Håkansson m.fl. (2015) beskriver lärare som nyckelpersoner i 
undervisningen och vi ser att respondenterna i studien är nyckelpersoner för eleverna för att 
nå framgångsrikt lärande. Däremot används den digitala tekniken i olika syften och på olika 
sätt beroende av elevernas utvecklingsnivå och mognad. Eleverna läser utifrån olika 
läroplaner, kursplaner och kunskapsmål beroende på om det är träningsskolans 
ämnesområden eller grundsärskolans/gymnasiesärskolans ämnen som det fokuseras på.  

Det framgår i studien att det är många olika faktorer som påverkar hur respondenterna 
uppfattar möjligheterna för att arbeta med digitala verktyg och digitala hjälpmedel i 
undervisningen. Det är faktorer som hänger ihop med olika personer/funktioner i det nätverk 
och den organisation som finns runt eleven i skolmiljön. Olika nivåer i en organisation är med 
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och påverkar förutsättningar för användande av digitala verktyg, t.ex. skolans användarkultur 
av digital teknik, beslut som fattas utanför elevernas kontroll, något även Gaffney (2010) 
beskriver. I denna studie kan vi se att lärare och därmed även elever blir drabbade när 
kommunens it-service inte har kunskaper kring faktiska behov hos eleverna vid installation av 
smartboard med eller utan touch-funktion samt höjd för montering. Föräldrars inställning till 
funktionsnedsättning, var man bor, nedskärningar och besparingar är faktorer som kan 
påverka tillgången till stödinsatser och är avgörande för vilket stöd eleven kan få (Brodin, 
2010; Limaye, 2016). Att alla respondenter anser sig ha god tillgång till digitala verktyg och 
digitala hjälpmedel skapar goda förutsättningar för en tillgänglig undervisning. Det möjliggör 
i olika grad även delaktighet genom övriga fem underbegrepp. Samtidigt är respondenterna 
beroende av att olika nivåer i de olika system som eleverna tillhör samarbetar över gränserna 
(Öquist, 2008; Rökenes m.fl., 2016). Det handlar om att läraren behöver få tillgång till 
kunskaper kring hård- och mjukvara, i digitala produkter, men även att vårdnadshavare och 
andra personer i nätverket runt eleverna tar ansvar för sina ansvarsområden. Exempel på det 
kan vara att säkerställa att digitala hjälpmedel kommer med till skolan, är laddade och redo att 
användas. Elevernas förutsättningar att få den för dem bästa undervisningen ligger utanför 
deras kontroll och är beroende av de undervisande lärarnas kunskap, intresse, engagemang 
och möjligheter att bedriva undervisning med digital teknik. Flera forskare påtalar vikten av 
hög kompetens i och positiv inställning till olika redskap, t.ex. digitala verktyg, hos lärare i 
undervisning (Berthén, 2007; Brodin, 2010; Forsling, 2017; Gaffney, 2010; Sagen m.fl., 
2014; Rodriguez m.fl., 2013). Läraren ses som professionell inom sitt kunskapsområde, att 
undervisa, men utmanas då denne många gånger inte ges rätt förutsättningar för detta genom 
t.ex. bristande tillgång till eller kunskaper kring digitala verktyg och digitala hjälpmedel. 
Dessa förutsättningar regleras genom beslut på andra nivåer så som skolledarnivå och 
samhällsnivå (Kylén, 2008; Rökenes m.fl., 2016; Öquist, 2008). Som en följd av att lärare har 
olika förutsättningar kan det generellt bli likt ett lotteri där någon/några “vinner” och andra får 
begränsade möjligheter till digital utveckling menar vi. Samtidigt bör påtalas att digitala 
verktyg inte är en universell lösning i alla undervisningssituationer, utan man bör ställa sig 
kritisk till när det är rätt att använda eller inte, något även Jensen (2016) vill synliggöra.  

5.3 Sammanfattning och förslag till fortsatt forskning 

Det pågår ett aktivt och mycket medvetet arbete med digitala verktyg och digitala hjälpmedel 
inom särskola och det är till stor del för att skapa tillgänglighet till undervisning för dessa 
elever. Syftet med studien var att undersöka hur lärare i särskola beskriver sina förutsättningar 
för detta arbete och det framkommer att samtliga respondenter anser sig ha god tillgång till 
digital utrustning, men önskar mer utbildning och support kring dem. Det framkommer även 
att det är många faktorer som påverkar, både positivt och negativt, huruvida den digitala 
utrustningen används eller inte. Den tekniska och digitala utvecklingen i samhället fortgår i en 
rasande takt och vi kan inte främja oss för den. Oavsett vad vi tycker om den digitala 
utvecklingen så har eleverna, med stöd i styrdokumenten, rätt att få utvecklas genom att 
använda digitala verktyg och digitala hjälpmedel i undervisningen upplever vi (Skolverket 
2013; 2018).  
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Som en avslutning på detta arbete vill vi citera två respondenter som uttryckte eftertänksamt 
och bestämt, när vi ställde frågan om det var något de ville tillägga;  

“Jag kanske inte är jättepositiv till digitala lär... vad heter det… läromedel i stort men 
däremot använder jag det som ett verktyg och där tycker jag att det är suveränt. Allt 
ska inte digitaliseras tycker jag” (L5).  

“Digitala verktyg är en del av våra... vår pedagogiska palett. Vi får inte sluta med allt 
annat som vi hållit på med liksom att känna, lukta och smaka. Det är också viktigt 
tänker jag” (L1).  

Med tanke på att förekomsten av och därmed även forskning kring digitala verktyg och 
digitala hjälpmedel är förhållandevis nytt skulle det vara intressant att återkomma om några år 
för att få en uppfattning om vad som hänt över tid. Det skulle även vara av intresse att få ta 
del av hur elever och/eller skolledare upplever förutsättningarna för att använda digitala 
verktyg och digitala hjälpmedel i undervisning, både generellt och till förmån för ökad 
delaktighet.  
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7.0 Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter vid Mälardalens högskola där vi nu läser sista terminen på 
speciallärarprogrammet med inriktning utvecklingsstörning. Som avslutande arbete i 
utbildningen på avancerad nivå kommer vi att göra en kvalitativ intervjustudie. Syfte är att ta 
reda på hur lärare inom grundsärskola beskriver förutsättningar för att låta elever arbeta med 
digitala verktyg och digitala hjälpmedel i undervisningen för att främja delaktighet utifrån 
tillgänglighet och samhandling. Vi vänder oss till dig som är undervisande behörig lärare i 
grundsärskola och använder digitala verktyg och/eller digitala hjälpmedel i undervisning med 
elever. 

Intervjutillfället kommer att ta ca 40 minuter. Intervjun kommer att spelas in genom 
ljudupptagning och sedan transkriberas. Syftet är att underlätta analysen av innehållet i 
intervjuerna. När studien är klar kommer det inspelade materialet att raderas och 
transkriberingarna kommer att förstöras. Under hela processen av examensarbetet följer vi 
vetenskapsrådets fyra etiska principer (www.vr.se). Detta innebär att du deltar helt frivilligt 
och kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att förklara varför. Det insamlade 
materialet kommer att avidentifieras och resultatet kommer enbart att användas till denna 
studie. Det insamlade materialet kommer att förvaras oåtkomligt för andra. Studien kommer 
att publiceras i Diva. 

Om du är intresserad och vill delta så hör gärna av dig till någon av oss (se kontaktuppgifter 
nedan). Vi kommer då tillsammans med dig att boka tid och plats för intervju. 

Har du några frågor så är du välkommen att höra av dig till oss. 

  

Med vänliga hälsningar 

Maria Ekblad                                                         Elisabeth Wilhelmsson 

      

                                                  

  

  

Handledare: Patrik Arvidsson  
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Innan själva intervjun (och ljudupptagningen startar) 

●   Berätta (återigen) om syftet med studien 

●   Är du bekant med begreppen samhandling samt tillgänglighet? (SPSM´s 
definition.) 

Starta ljudupptagning: 

Bakgrund 

1.  Vad har du för utbildning? 

2.  Hur länge har du arbetat inom grundsärskolan/träningsskolan? 

3.  Vilka ämnen/ämnesområden arbetar du med? 

4.  Hur många elever i grundsärskola går här? 

5.  Hur många elever har du i din klass och hur stor andel har förskrivna digitala 
hjälpmedel? 

6.  I vilka olika syften använder du digitala verktyg och digitala hjälpmedel i din 
undervisning? 

Digitala verktyg/digitala hjälpmedel? 

1.  Hur använder du digitala verktyg/digitala hjälpmedel i undervisning för att skapa 
tillgänglighet? 

●    och samhandling? 

2.  Vilka digitala verktyg/digitala hjälpmedel handlar det då om? 

3.  Vilka förutsättningar har du idag för att använda digitala verktyg/hjälpmedel i 
undervisningen? 

●    och är det optimalt? 

4.  Vilka förutsättningar behöver du ha för att användandet av digitala verktyg/digitala 
hjälpmedel ska bli optimalt? 

5.  Finns det lektionstillfällen idag där du tror att samhandling skulle kunna öka med 
hjälp av digitala verktyg eller hjälpmedel? 

●   och tillgänglighet? ... berätta mer 
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Möjligheter/hinder 

6.  Vilka möjligheter/fördelar ser du med just digitala verktyg och hjälpmedel i 
undervisning? 

7.  Vilka hinder/nackdelar ser du? 

                   Kompletterande frågor 

8.  Har ni it-stöd för särskola inom kommunen? 

●   Hur fungerar det? 

9.  Vilken form av specialpedagogisk handledning/support erbjuds gällande 
användandet av digitala verktyg/digitala hjälpmedel i undervisning? 

10.  Vad innebär begreppet delaktighet för dig? 

11.  Vad är signifikant för att eleverna är delaktiga i undervisningen enligt dig? 

12.  Hur ser du på tillgänglighet i undervisningen? 

●   och samhandling? 

13.  Vilka styrdokument ligger till grund för planering och genomförande av 
undervisning gällande lärande med digitala verktyg/hjälpmedel? 

●   Vad mer inspirerar dig till användande? T.ex. andra stora pedagoger, 
metoder t.ex. 

14.  Har du elever som du tror skulle kunna bli hjälpta av digitala verktyg eller 
hjälpmedel i undervisning, men som idag inte har den möjligheten? 

●   Hur kan undervisningen göras digitalt tillgänglig för dem? 

15. Är det något du vill tillägga? 


