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Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagoger betraktar kognitiva 
hjälpmedel samt hur dessa används och i vilken utsträckning. Studien är baserad på 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna gjordes med tio 
specialpedagoger från tre olika särskolor. Svaren resulterade i fem huvudkategorier 
vilka sedan analyserades. Resultaten visar en positiv inställning till kognitiva 
hjälpmedel. Erfarenheter och behoven av kognitiva hjälpmedel styr användningen 
och utsträckningen av dessa. Slutsatsen visar att det finns många fördelar med 
kognitiva hjälpmedel och att även grundskolan kan ha användning av dessa i 
undervisningen. 
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1	  Inledning	  
	  

Alla elever i skolan har enligt skollagen rätt till en likvärd utbildning och få det stöd 
och hjälp individen behöver (Utbildningsdepartementet, 2010). Behovet av stöd ser 
olika ut för alla elever. Under vår lärarutbildning har vi sett att elever i särskolan får 
stöd genom olika slags hjälpmedel. Så här säger särskolans läroplan om att anpassa 
undervisningen: 
 
”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak-
grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper….. Hänsyn ska tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” 
(Utbildningsdepartementet, 2011a, s. 8). 
 
Våra egna erfarenheter från särskolan har väckt ett intresse för kognitiva hjälpmedel. 
Det finns idag lite forskning kring området och vi ville därmed ta reda på mer om 
ämnet. Vi har koncentrerat oss på särskolan där större delen av hjälpmedel i skolan 
används. Med Vygotskijs teorier som utgångspunkt vill vi i denna uppsats studera 
lärares tankar om hjälpmedel och dess betydelse för inlärningen.  
 
Lärare i särskolan har en specialpedagogisk utbildning och kommer därför benämnas 
specialpedagoger. Det finns en mängd olika sorters kognitiva hjälpmedel. Genom 
studiebesök på hjälpmedelscentrum och av egna erfarenheter har vi i denna studie 
valt att presentera de vanligast förekommande i skolan. 

 

1.1	  Syfte	  
 
Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagoger i särskolan betraktar 
kognitiva hjälpmedel samt hur dessa används och i vilken utsträckning.  
	  

1.2	  Frågeställningar	  
 

• Vilka erfarenheter och kunskaper har specialpedagogerna om kognitiva 
hjälpmedel? 

• Hur arbetar specialpedagogerna med kognitiva hjälpmedel? 
• Vilken betydelse anser specialpedagogerna att dessa hjälpmedel har för 

elevernas lärande och utveckling?  
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1.3	  Begreppsdefinitioner	  
 
Hjälpmedel 
Produkter vilka används som stöd i vardagen. Det inkluderar både fysiskt stöd t.ex. 
rullstolar och stöd för inlärningen dvs. bilder, datorer osv. (Hjälpmedelsinstitutet, 
2012a).  
 
Kognition 
Kognition handlar om det som har med förnuftet att göra, det är den dimension i 
lärandet vilket berör handling och inlärning. Kognition är en psykologisk benämning 
vilket innefattar kunskap, förståelse, tänkande, insikt och minne (Illeris, 2007). 
 
Kognitiva hjälpmedel 
Litteraturen definierar begreppet på olika sätt och fram till 90-talet användes 
begåvningshjälpmedel som ett vanligt begrepp. Vi avser med detta begrepp produkter 
vilka kompenserar eller stöttar kognitiv nedsättning (Hjälpmedelsinstitutet, 2012b). 
 
Specialpedagog 
En pedagog med särskilda kunskaper inom ämnet specialpedagogik, det vill säga 
underlätta för personer i behov av särskilt stöd. Specialpedagoger kan t.ex. arbeta i 
skolor och på stödcentrum för personer med funktionsnedsättningar. I denna studie 
kommer vi även benämna specialpedagogerna som respondenter (Utbildningssidan, 
2012). 
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2	  Litteraturgenomgång	  

2.1	  Teorier	  
 
Knud Illeris (2007) professor i utbildningsforskning, skriver att vi i vanliga fall inte 
funderar på hur vi lär oss olika saker utan det sker per automatik, sedan prövas våra 
kunskaper i olika situationer där vi måste ta fram det vi lärt oss. Vanligtvis uppfattas 
lärande som en psykisk process istället för en kroppslig, men i verkligheten är det 
egentligen tvärtom. Lärandet sker först och främst via hjärnan och det centrala 
nervsystemet.  
 
Illeris (2001) skriver om lärandets olika dimensioner. Han menar att lärandet 
betraktas och analyseras ur tre olika processer. Dessa innefattar en kognitiv-, en 
social- och en känsloprocess. Illris menar att dessa processer har ett samspel i 
lärandet men för att få en bild av lärandet i sig kan det vara till fördel att skilja dem 
åt. I den kognitiva processen utgår Illeris från biologen och utvecklingspsykologen 
Piagets teorier. Piaget grundar sin teori utifrån ett biologisk/ genetisk perspektiv där 
han menar att lärandet är en jämviktsprocess. Denna process sker mellan redan 
tidigare kunskap som byggs på och en omorganisering av den kunskap som redan 
finns. Den andra processen handlar om hur känslor påverkar lärandet, t.ex. hur 
motivation och drivkraft har betydelse för inlärningen. Dessa två processer fokuserar 
på individen medan den tredje och sociala processen behandlar det som händer 
utanför individen, det vill säga omgivningen och yttre påverkan (Illeris, 2001).  
 
Vygotskij är en av de teoretiker som förespråkade social interaktion, att individen lär 
sig i samspel med andra. Redan i början av 1900-talet talades det om hur olika 
verktyg kunde underlätta för inlärningen. Vygotskij (1999) anser att lärandet är 
beroende av att det finns tillgång till hjälpmedel och att processer i hjärnan inte 
uppstår av sig själv. Några verktyg Vygotskij nämner som hjälpmedel är penna, 
suddgummin, bilder och symboler. Tankar om hjälpmedels betydelse 
uppmärksammades redan på Vygotskijs tid men vikten av hjälpmedel lyfts sällan 
fram och diskuteras i dagens undervisning. 

	  

2.2	  Tidigare/aktuell	  forskning	  
	  

2.2.1	  Bakgrund	  
 
Under de senaste åren har människors syn på funktionsnedsättningar 
uppmärksammats mer och mer, i och med det har även synen förändrats till det mer 
positiva. Människor med funktionshinder ska ha samma rätt som alla andra 
människor och på samma sätt vara delaktiga i vårt samhälle. Dessa meningar har 
ursprung i våra grundlagar vilka bekräftar jämlikhet, den mänskliga rättigheten och 
motverkan av diskriminering. Trots detta har det inte visat sig vara nog och därmed 
har det kommit till en FN-konvention, den vänder sig till människor med 
funktionshinder. Därmed förstärks de mänskliga rättigheterna för denna grupp 
(Utbildningsdepartementet, 2008). 
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Länge har det funderats över varför fler individer med psykiska sjukdomar eller 
störningar har stora svårigheter med att klara sig själva, såväl när det gäller i skolan, 
på arbetet eller i vardagslivet (Boström, 2008). Det har samtidigt spekulerats i hur 
man på bästa och effektivast sätt kan hjälpa dessa människor. Kognitiva hjälpmedel 
är ett ganska nytt område, det finns fortfarande få vetenskapliga artiklar kring ämnet 
och i vilken utsträckning dem används. I och med att kunskapen om 
funktionsnedsättning har ökat har även samtalen om hjälpmedel satt fart 
(Skolverket, 1998).  
 
Elever med funktionsnedsättningar kan ha begränsade chanser till att aktivt kunna 
delta i skolan och vardagslivet. Kognitiva hjälpmedel kan användas för att 
kompensera för deras funktionsnedsättningar och för att förbättra utsikterna till ett 
aktivt vardagsliv. De senaste 20 åren har bland annat tekniska hjälpmedel för 
kognitiva funktionsnedsättningar utvecklats mer och mer, samtidigt har också fler 
personer fått chansen till att använda och prova några av dem (Blomquist & 
Månsson, 2004). 
 
Kognitiva hjälpmedel skrivs ut av legitimerad personal enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), då erbjuds hjälpmedlen kostnadsfritt från 
hjälpmedelsverksamheter innanför kommunen eller landstinget. Många personer 
köper även sina egna hjälpmedel och står då för kostnaden (Blomquist & Månsson, 
2004). 
 

2.2.2	  Särskolan	  
	  
Särskolan är en egen skolform med en egen läroplan och den innehåller egna 
kursplaner och betygskriterier. Särskolan består likt grundskolan av nio årskurser, 
men om en elev inte uppnått kunskapskraven efter nionde året har eleven rätt till att 
slutföra sin utbildning under ytterligare två år. I särskolan går elever som inte kan nå 
målen i grundskolan på grund av utvecklingsstörning. Innan en elev mottas i 
särskolan ska en utredning ha gjorts, bestående av fyra delar, pedagogisk, 
psykologisk, medicinsk och social (Skolverket, 2010). 
 
Särskolan är uppdelad i grundsärskolan och träningsskolan. Skollagen säger att 
”Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är 
anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar 
den som ges i grundskolan. Utbildningen ska ligga till grund för fortsatt utbildning 
och i övrigt så långt det är möjligt motsvara vad som anges för grundskolan i 10 
kap.2§.”(Skollagen kap 11. 2§). 
 
Träningsskolan är avsedd för de elever som inte klarar undervisningen i 
grundsärskola.  
 
Grundsärskolans utbildning innefattar ämnen eller ämnesområden, eller en 
kombination av dem båda. Kunskapsämnena är bild, engelska, hem– och 
konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, naturorienterande ämnen, 
samhällsorienterade ämnen, slöjd, svenska eller svenska som andraspråk och teknik. 
De elever vilka inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av ämnen i utbildningen får 
undervisning inom ämnesområden. De innefattar estetisk verksamhet, 
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kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. I 
träningsskolan utgår de från ämnesområden (Utbildningsdepartementet, 2010). 
 
De elever som blir inskrivna i särskolan kan integreras i grundskoleklass men utgå 
från särskolans läroplan eller gå i en klass med enbart elever vilka antagits till 
särskolan. Storleken på klasserna i särskolan är oftast små med mer personal per 
elev, för att öka möjligheten till stöd (Skolverket, 2012 & Västerås stad, 2012).  
 

2.2.3	  Utvecklingsstörning	  
	  
För personer med utvecklingsstörning innebär det en kognitiv funktionsnedsättning 
som påverkar personens intellektuella förmåga. Vilket betyder att individen har 
svårare med inlärning och förståelse. Det kan vara påfrestande att bearbeta 
information, tänka abstrakt och minnas saker (Nationalencyklopedin, 2012).  
 
Det finns olika grader av utvecklingsstörning som lindrig, måttlig eller svår. En 
måttlig eller svår utvecklingsstörning upptäcks oftast redan under spädbarnsåren 
medan en lindrig utvecklingsstörning ibland inte upptäcks förrän i skolåldern. 
Beroende på graden blir också begränsningarna hos individer olika (Stockholms läns 
landsting, 2012). 
 
Utvecklingsstörning kan orsakas av många olika anledningar. Det kan vara genetiska 
förändringar, ärftliga faktorer, skador eller sjukdomar under graviditet eller 
förlossning men även på grund av undernäring och svält, vilket är en ökande risk i 
fattiga länder. Det går inte att ta prover för att se om en person har en 
utvecklingsstörning utan en bedömning görs av bland annat en psykolog. 
Utvecklingsstörning går heller inte att bota (Stockholms läns landsting, 2012).  
 
Vid bedömning av en person som kan tänkas ha utvecklingsstörning är det flera 
faktorer som undersöks. Främst ses det till den intellektuella förmågan men också 
den adaptiva. Det innebär vilken förmåga personen har att anpassa sig till 
omgivningen och klara sig på egen hand. I kombination med utvecklingsstörningen 
är det även vanligt att personen också har andra funktionsnedsättningar exempelvis 
autism, rörelsehinder, syn–eller hörselnedsättning (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, 2012a & Landstinget Västmanland, 2012).  
	  

2.2.4	  Vem	  bär	  ansvaret	  
 
Har en person en funktionsnedsättning kan individen i fråga behöva extra stöd för att 
klara sin skolgång. Stöd kan ges med olika hjälpmedel vilket underlättar inlärningen. 
Vilken eller vilka hjälpmedel som behövs kan variera från person till person och 
beroende på graden av funktionsnedsättning.  
 
Det är sjukvårdshuvudmännen dvs. kommun eller landsting som ansvarar för att 
förse personer som är i behov med hjälpmedel. Hjälpmedelsförskrivningar regleras 
bland annat av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), den beskriver vårdgivarnas 
skyldigheter. Lagen avser hjälpmedel för att klara vardagen samt personliga 
hjälpmedel inom utbildning och skola. I och med att lagen är en målinriktad ramlag 
innehåller den övergripande mål och ramar och inga detaljerade riktlinjer. 



[Type	  text]	  
	  

6	  
	  

(Landstinget Västmanland, 2012 & Socialstyrelsen, 2012). På så sätt har 
sjukvårdshuvudmännen rätt att definiera och själva bestämma vilka hjälpmedel som 
ska inkluderas och utformas efter de lokala och regionala behoven. Det kan betyda att 
det som anses vara ett hjälpmedel i ett landsting nödvändigtvis inte gör det i ett annat 
(Blomquist & Jacobson, 2011). 
 
Landstinget ansvarar för att förse personer med funktionsnedsättning med så kallade 
personliga hjälpmedel. Personliga hjälpmedel ska kunna tillgodose grundläggande 
behov i vardagen t.ex. att klä på sig, förflytta sig, kommunicera med andra, gå i 
skolan osv. För att ett hjälpmedel ska räknas som personligt är det i främsta fall 
kompensatoriska, utprovade och speciellt anpassade till den enskilde personen samt 
att den inte kan användas av någon annan. Det är hälso- och sjukvårdspersonal, 
oftast arbetsterapeuter, som förskriver hjälpmedel efter det att en bedömning har 
gjorts (Landstinget Västmanland, 2012a). 
 
Handikappcentrum i Västmanlands landsting är en verksamhet vilka har 
specialistkunskap inom funktionsnedsättning, funktionshinder och handikapp. De 
erbjuder råd, stöd och behandling för bland annat barn med funktionsnedsättningar 
och hjälper till för att underlätta i vardagen. Handikappcentrum fokuserar på att de 
åtgärder som införs i form av hjälpmedel osv. ska ges i samråd med individen, 
familjen och övriga samhällsresurser. Handikappcentrum kan även ge råd och stöd 
samt utbildning till personer i individens omgivning (Landstinget Västmanland, 
2012b). 

Enligt skollagen ansvarar skolan för att alla elever i skolan ska få det stöd och den 
hjälp de behöver (Utbildningsdepartementet, 2010). Det kan innebära att elever med 
funktionsnedsättning behöver speciellt anpassade läromedel, pedagogiska 
hjälpmedel och/eller lokalanpassning. Hjälpmedel som är kunskapsbärande och kan 
användas av flera personer i skolan räknas som pedagogiska hjälpmedel, dessa är 
skolan ansvariga och skyldiga att införskaffa (Landstinget Västmanland, 2012a). 
 
Förskrivningar av hjälpmedel till elever i skolan är inte helt okomplicerat. I en 
kartläggning Hjälpmedelsinstitutet har gjort av överenskommelser mellan 
landsting/regioner och kommuner om hjälpmedel i skolan och hur de tillämpas, visar 
den att frågan om vem som egentligen bär ansvaret ofta uppkommer. Den visar även 
på osäkerheten om vilka hjälpmedel som anses vara personliga eller pedagogiska. En 
annan problematik kan vara att ett och samma hjälpmedel ses både som personligt 
och pedagogiskt (Blomquist, 2008 & Blomquist och Jacobson, 2011). 
 
I Västmanlands Landsting har de tagit fram en guide ”Hjälpreda Västmanland”, om 
stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, 
grundsärskola och gymnasieskola. Det är ett verktyg för att försöka tydliggöra hur 
ansvarsfördelningen av stöd mellan kommun, stat och landsting ser ut i 
utbildningssammanhang. Verktyget revideras en gång om året och kan användas som 
stöd för personal inom skolan men även för vårdnadshavare (Landstinget 
Västmanland, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Västerås stad, 2011). 
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2.2.5	  Hjälpmedel	  
	  
En av de viktigaste bitarna till människans utveckling är kommunikation, både 
begåvningsmässig och emotionell (Gotthard, 2002). Många vuxna, ungdomar och 
barn med funktionsnedsättningar har problem med att kommunicera och förstå sin 
omgivning. Därför kan hjälpmedel av olika slag vara en betydande faktor i deras liv 
(Boström, 2008). Idag finns det mycket information om människans hjärna och hur 
den kognitiva förmågan arbetar. Vi har även mycket kunskap och erfarenhet om hur 
vi kan ersätta eller arbeta upp en nedsatt kognitiv förmåga. Alla individer ser olika ut 
och erfar också på olika sätt, därför är det viktigt att hjälpmedlen anpassas 
individuellt (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012). Hjälpmedlen bidrar till att 
ge personer med funktionshinder en trygghet i att känna att de klarar av saker själva, 
vilket är viktigt för personernas självkänsla. Med en stark självkänsla vågar även 
individerna prova på nya saker, vilket är positivt för deras utveckling (Gotthard, 
2002). 
 
Det finns ett flertal hjälpmedel av olika slag. Det kan vara avancerade elektroniska 
hjälpmedel t.ex. datorer, handdatorer och timstockar, till enklare hjälpmedel såsom 
bilder, kalendrar och symboler (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012). 
Människor med kognitiva funktionshinder behöver ständigt stöd i deras vardagsliv 
och dessa stöd kan tillgodoses av kognitiva hjälpmedel. Blomquist & Månsson (2004) 
förklarar att kognitiva hjälpmedel kan hjälpa personer med funktionshinder att 
självständigt behålla aktivitetsförmågan, samt att det skapar en trygghet för 
människorna runtomkring dem. Möjligheterna att utföra aktiviteter i skolan samt 
vardagslivet förbättras märkvärt för personer med funktionsnedsättningar och 
kognitiva svagheter, om de har hjälp och stöd av både enklare eller mer avancerade 
hjälpmedel (Grönberg Eskel, 2005).   
 

2.2.6	  Tekniska	  hjälpmedel	  och	  Handi	  
	  
Tekniska produkter är en ständigt utvecklande marknad och finns i olika versioner 
och uppsättningar i form av hjälpmedel. 
 
Datorn är ett viktigt hjälpmedel i särskolans undervisning, den hjälper många elever 
till att få en struktur i sitt arbete. Datorn kan bland annat användas för att träna upp 
individens olika förmågor i olika sammanhang. De flesta eleverna tycker framför allt 
att det är roligt att få arbeta med datorn, och på så sätt kan lärare på ett enklare sätt 
stimulera eleverna till att inhämta kunskap. Datorn fångar elevernas uppmärksamhet 
och på så sätt ökar deras motivation till att vilja lära sig nya saker. I skolan får lärare 
och elever med hjälp av datorn tillgång till nya pedagogiska möjligheter, bland annat 
genom visuellt stöd (Boström, 2008). 
 
Handi (bild 1) är en handdator och är det första tekniska hjälpmedlet utvecklat 
speciellt för funktionshindrade. Den kan anpassas efter personen som skall använda 
den och hjälper personen att få vardagen att fungera bättre. Datorn innehåller ett 
specialtillverkat program och kan underlätta svårigheter med struktur, 
tidsuppfattning, minne och planering. Handi ska få användarna att känna sig mer 
självständiga i sin vardag. Det går bland annat att lägga in speciella strukturscheman 
i Handi, där personen på ett enkelt sätt kan följa en struktur.  Det kan vara ett 
bildspel som förklarar i vilken ordning personen ska utföra ett arbete eller en 
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situation. I skolan kan handdatorn hjälpa eleven att hitta mellan olika platser, veta 
vilka klasskompisar som finns i skolan och vad som ska göras under dagen (Jacobson 
& Magnusson, 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1. Handi (Abilia, 2012) 
 
 
Smartboard är en interaktiv skrivtavla. Den kan enkelt beskrivas som en 
whiteboardtavla kombinerad med en projektor kopplad till en dator. Smartboard har 
en touch funktion, det vill säga att den känner av om det är en datormus, en penna 
eller ett finger som skriver på den. Allt som skrivs på smartboarden kan sparas i ett 
program i datorn och kan lätt tas fram att användas igen vid ett annat tillfälle. 
Smartboarden kan användas till alla ämnen i skolan och den gör det snabbt och 
enkelt för elever att kunna delta aktivt i undervisningen (Netsmart, 2012).  

	  
2.2.7	  Tidsuppfattning	  och	  Timstock	  
	  
De flesta av oss i samhället idag ser det som en självklarhet att kunna passa tider och 
planera sin tid (Malmberg & Nikolaou, 2005). Vi kan använda oss av olika typer av 
klockor och kalendrar. För personer med utvecklingsstörning kan det vara 
problematiskt att hantera eller förstå en normal klocka. Om personerna därtill inte 
kan läsa är det nästan en omöjlighet för dem att använda en vanlig kalender. När vi 
pratar om tidsuppfattning innebär det att vi vet vad man hinner göra under en viss 
tid. Vi har en känsla över hur lång t.ex. en minut är, vi vet hur veckans dagar, 
månader och år ser ut och vi kan se framåt och bakåt i tiden. Genom att vi kan 
kontrollera och själva välja vad vi vill göra med vår tid, stärker det vår självkänsla 
(Gotthard, 2002).  
 
I särskolan arbetas det med att eleverna ska få grepp om tiden och då är det viktigt att 
tänka på att det ställs stora mentala krav på eleverna. När vi tittar på klockan vill vi 
inte bara veta vad klockan är, utan vi vill även veta hur lång tid det är kvar till nästa 
aktivitet. Många av de personer med en utvecklingsstörning har stora svårigheter 
med att beräkna skillnaden i vad tiden är nu fram tills en planerad tidpunkt. De 
tankearbeten normala klockor begär för att vi ska förstå och få grepp om tiden är på 
hög abstrakt nivå. Personer med utvecklingsstörning kanske kan berätta vad klockan 
är i denna stund, men har svårigheter i att göra informationen om tid användbar 
(Gotthard, 2002). 
 
Gotthard (2002) menar att det är viktigt att lärare ger sina elever möjligheter till att 
träna klockan och tiden med hjälp av tidshjälpmedel. När de tränar tidsuppfattning 
måste det även vara på ett bredare plan än att bara läsa av klockan. Genom att låta 
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elever prova sig fram med tid och att använda tidshjälpmedel på ett pedagogiskt sätt i 
undervisningen, blir det lättare för dem att konkretisera begreppet tid och de får en 
mycket bredare förståelse för tiden. Det finns olika typer av hjälpmedel för detta, 
exempelvis talande klockor, klockor som visar tid med färg, eller klockor som mäter 
tid med tal, ljud eller signaler (Bond, 2002). 
 
Timstock (bild 2) är ett redskap vilket hjälper till att hålla reda på och uppfatta tid. 
Genom att exempelvis ställa in en timstock på ett visst antal minuter när personen 
ska göra en aktivitet, hjälper det personen att göra en sak i taget, samtidigt kan 
personen på ett enkelt sätt se hur lång tid den har kvar för sin aktivitet. När 
minutlamporna slocknat var för sig är 
tiden ute och det är dags att sluta med 
sin aktivitet (Malmberg & Nikolaou, 
2005). 
 
 
 
 
 
 

Bild 2. Timstock (Abilia, 2012) 

	  
2.2.8	  Bilder	  och	  Symboler	  
	  
Bilder är ett nödvändigt redskap som stödjer många elever i olika situationer. Syftet 
med bilder är att personen ska kunna ta emot och ge information av olika slag. Syftet 
är även att öka möjligheterna till att själva kunna berätta om saker och känna en 
trygghet och förståelse. För dem som inte kan skriva eller läsa ersätter symboler ofta 
skriven text (Bond, 2002).  
 
Bilder och symboler är ett viktigt material vilket kan stötta många elever i flera olika 
situationer. I skolan kan de använda sig av bildscheman, bilder för respektive dagar, 
bilder för hungrig, törstig, mätt m.m. (Bond, 2002). Två exempel på bildprogram är 
Widgit och Pictogram. 
 
Widgit symbolskrift är ett verktyg där det skrivs med symboler för att få ett stöd i 
läs- och skrivprocessen. Widgit hjälper oss på så sätt att samtidigt som vi skriver 
direkt från tangentbordet, att få texten illustrerad med bilder, symboler och ljud. Ett 
annat sätt att skriva med Widgit symboler är att välja bilder eller ord direkt från 
färdiga tavlor och på så vis skriva en text. Det finns både svartvita och färgade 
symboler i Widgit.  I första hand är programmet menat som ett skrivprogram, men 
det går även att göra kommunikationstavlor av symbolerna för att använda som 
direkt kommunikation (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012b). 
 
Pictogram (bild 3) är ett visuellt språk, det är en tecknad metod för att 
kommunicera. Den består av förenklande siluettbilder i vitt mot en svart bakgrund. 
Varje pictobild står för ett begrepp eller ett ord exempelvis ”flicka” eller ”glad”. 
Personer med funktionsnedsättningar eller andra med nedsatt förmåga att prata, får 
med hjälp av dessa bilder ett språk. På så sätt kan de göra sig förstådda och förstå 
andra (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012b). 
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Alla pictobilder står alltså för ett ord t.ex. hund. Ett foto eller en illustration av en 
hund i färg kan lätt tolkas, det är ingen tvekan om att det är en hund. För en del 
personer med funktionsnedsättning kan det vara svårt att generalisera en bild på en 
hund. Ser dem en vanlig bild i färg på en hund ser dem just den hunden. För att få 
precis samma funktion som det skrivna ordet ”hund” måste bilden alltså se 
annorlunda ut. En bild i färg av en hund fungerar sämre som en generell bild för en 
hund, då alla hundar kan se olika ut. Alla hundar är t.ex. inte små och bruna. Den 
enkla utformade bilden i pictogrambilder med vita bilder mot en svart bakgrund gör 
att bilden för hund kan stå för vilken hund som helst (Bond, 2002). 

	  
	  

	  

	  

	  

	   	   	   	   Bild 3. Pictobild (Abilia, 2012)  	  
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3	  Metod	  
	  

Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie där vi intervjuat specialpedagoger i särskolan. 
Vi valde att göra kvalitativa intervjuer eftersom vi var intresserade av 
specialpedagogernas erfarenheter av kognitiva hjälpmedel.  
 

3.1	  Forskningsstrategier	  
	  
	  
I vår studie har vi inspirerats av en fenomenografisk ansats och gjort en beskrivning 
av resultaten för att sedan kunna göra en tolkning. Detta för att rama in bland annat:  
	  

• Uppfattningar eller åsikter 
• Attityder och övertygelser 
• Känslor och emotioner 

 
Ur ett fenomenografiskt perspektiv ligger fokusen på att ge en beskrivning av 
mänskliga upplevelser och erfarenheter och hitta likheter och skillnader. Det handlar 
om att föra samman begreppet uppfattning med kunskap och skapa en helhet. Inom 
fenomenografins sociala värld ges möjligheter till att visa alternativa perspektiv. Med 
det menas att det som upplev på ett sätt av en person inte behöver göra det av en 
annan, utan saker och ting kan tolkas på olika sätt. Genom kvalitativa intervjuer kan 
respondenten ge en bild av sina upplevelser och tidigare erfarenheter. Till skillnad 
från fenomenologin vilket vill beskriva fenomenens kärna, avser en fenomenografisk 
ansats att belysa skillnaden mellan vad något är och hur det uppfattas vara (Olsson & 
Sören, 2001).  
 

3.2	  Datainsamling	  
 
För datainsamling har vi använt oss av personliga semistrukturerade intervjuer. 
Denscombe (2009) skriver att vid studier där forskaren vill få en inblick i hur 
personer uppfattar, känner och deras egna åsikter kring ett visst ämne, är intervjuer 
en användbar metod. I samband med att vi kontaktade respondenterna skickade vi 
med ett missivbrev (Bilaga 1) vilket förklarade hur intervjuerna skulle gå till och 
syftet med vår studie. Innan intervjuerna diskuterade vi fram ett antal huvudfrågor 
(Bilaga 2) vilka vi kunde utgå ifrån. Frågorna arbetades fram med stöd av våra 
frågeställningar och under intervjuns gång har vi anpassat oss efter svaren vi fått från 
respondenterna. Genom att använda huvudfrågor kunde vi ställa följdfrågor som: 
Hur menar du då? Kan du berätta mer? Har jag uppfattat dig rätt om… och därmed 
utvecklades svaren ytterligare (Denscombe, 2009). 
 
Vi använde oss av personliga intervjuer, det vill säga ett personligt möte mellan 
respondenterna och intervjuaren (Denscombe, 2009). Intervjuerna hölls enskilt på 
specialpedagogernas arbetsplats i en miljö där vi kunde samtala ostört. I och med vår 
kännedom om respondenterna upplevde vi att de kände sig bekväma i 
intervjusituationen.  
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Intervjuerna bandades vilket gjorde att vi inte behövde göra anteckningar och vi 
kunde fokusera på det som sades. Valet av personliga intervjuer baserades framför 
allt på mötet mellan respondenten och intervjuaren, då vi kunde avläsa mimik och 
kroppsspråk. På så sätt kunde vi anpassa frågor utefter respondenten. Intervjuerna 
genomfördes i Mälardalen.  
 

3.3	  Urval	  
	  
Vi har intervjuat tio specialpedagoger som arbetar i grundsärskolan. Dessa 
specialpedagoger arbetar i tre olika skolor i tre olika kommuner. Vi har använt oss av 
ett subjektivt urval då vi valde att intervjua specialpedagoger. Detta på grund av 
specialpedagogernas kunskap om elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogerna 
arbetar antingen i grundsärskolan eller i träningsskolan. En av anledningarna till det 
subjektiva urvalet var att vi sedan tidigare hade en viss kännedom om större delen av 
respondenterna. Urvalet har inte påverkats av kön på respondenterna då vi anser att 
det inte har någon relevans för studien.  
 

3.4	  Databearbetning	  och	  analysmetod	  
	  
När alla intervjuer var gjorda lyssnade vi av inspelningarna som vi sedan 
transkriberade. På så sätt kunde vi i lugn och ro bearbeta och sammanställa svaren 
och få fram ett resultat. Vi jämförde transkriberingarna för att kunna hitta mönster 
och se likheter och skillnader i svaren. Ur en fenomenografisk ansats strök vi under 
och ringade in ord och stycken för att hitta samband. Utifrån det bildade vi olika 
huvudkategorier som vi sedan baserade resultaten omkring (Olsson & Sören, 2001). 
 
Eftersom intervjufrågorna ställdes så att svaren kunde utvecklas blev intervjuerna till 
samtal där vi fick flera svar på frågorna. I och med samtalen fick vi även svar vilka 
inte är direkt kopplade till vår studie. Dessa svar är inte obetydliga, men då de ligger 
utanför våra frågeställningar har vi valt att inte redovisa de svaren.   
 
 

3.5	  Reliabilitet	  och	  validitet	  
	  
Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vårt tillvägagångssätt är baserat på 
inspelade intervjuer. Resultatet från intervjuerna anser vi är trovärdiga då vi ställt 
frågor och följdfrågor till respondenterna för att få en djupare bredd på svaren. På så 
sätt fick vi fram ett samtal med diskussioner och svaren blev så pass utförliga att de 
inte gick att misstolkas. Respondenternas kunskap och erfarenhet inom 
yrkesområdet gör att svaren vi fått blir tillförlitliga. Vi har sedan transkriberat 
inspelningarna för att på ett effektivt sätt analysera och sammanställa svaren. Detta 
för att kunna säkerställa intervjuernas reliabilitet utifrån intervjufrågorna 
(Denscombe 2008). 
 

3.6	  Etiska	  ställningstaganden	  
	  
Enligt vetenskapsrådet (2011) finns det fyra forskningsetiska principer som måste 
uppfyllas vid en studie. De fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 
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konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har under hela uppsatsen tagit hänsyn 
till dessa krav. Enligt informationskravet skickade vi ut ett missivbrev till de 
specialpedagoger vi hade för avsikt att intervjua (bilaga 1). I brevet informerade vi om 
studiens syfte och hur intervjun skulle gå tillväga, samt att deltagandet var frivilligt 
enligt samtyckeskravet. Vi upplyste respondenterna att varken deras skola eller namn 
kommer att nämnas i studien. All inhämtad material kommer även raderas efter att 
studien är avslutad vilket konfidentialitetskravet förespråkar. Till sist uppfylls 
nyttjandekravet genom att respondenterna fick informationen om att all material 
endast kommer att användas till denna studie.  
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4	  Resultat	  
	  

4.1	  Resultatpresentation	  
 
Dataanalysen av intervjuerna resulterade i fem huvudkategorier. Dessa är: 

• Definition av hjälpmedel 
• Utbildning och erfarenheter  
• Användning av kognitiva hjälpmedel 
• Införskaffning av kognitiva hjälpmedel och samarbete 
• Synen på kognitiva hjälpmedel 

Resultaten presenteras för varje huvudkategori i löpande text med citat. 
Tabell 1 representerar respondenterna som A – J, på samma sätt kommer de att 
refereras till citaten. Tabellen visar även respondenternas arbetslivserfarenhet i år, 
både inom grundsärskolan samt som specialpedagog.  
 
 
Tabell 1. 
Respondent Arbetslivserfarenhet 

från grundsärskolan (år) 
Arbetslivserfarenhet 
som specialpedagog (år) 

A 13 7 
B 21 14 
C 23 12 
D 13 13 
E 7 9 
F 17 12 
G 14 6 
H 3 6 
I 8 5 
J 10 7 

 

	  
	  

4.1.1	  Definition	  av	  hjälpmedel	  
	  
Respondenterna har samma synsätt när det gäller vad hjälpmedel har för funktion. 
De menar att hjälpmedel ska underlätta för eleverna och hjälpa dem med inlärningen 
och i deras vardag. Hos de flesta respondenter framgår det inte vad ett hjälpmedel är. 
Ett fåtal nämner konkreta material som hjälpmedel, bland annat rullstol och tecken. 
En del anser även att vissa metoder och arbetssätt som strukturerar upp elevernas 
vardag och underlättar inlärningen också räknas till hjälpmedel. När vi ber 
specialpedagogerna definiera vad ett kognitivt hjälpmedel är skiljer sig svaren åt. En 
del anser att det inte är någon större skillnad jämfört med hjälpmedel, de menar att 
kognitiva hjälpmedel har samma funktion. Medan andra lyfte fram kognitiva 
hjälpmedel förknippat med tänkandet.  
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”Det första är mer praktiskt egentligen. Kognitiva är mer tanken, att jag ska få stöd och struktur i hur 
jag ska tänka” (Respondent I). 

 

4.1.2	  Utbildning	  och	  erfarenheter	  
 
Under respondenternas utbildning är det ingen som har fått någon särskild 
utbildning om hjälpmedel och kognitiva hjälpmedel, inte heller om utbudet. En av de 
tillfrågade nämner att det kan ha tagits upp vid föreläsningar och studiebesök, men 
inget de diskuterat utförligare. Alla respondenter har införskaffat sig kunskap om 
kognitiva hjälpmedel kontinuerligt via kollegor och genom arbetslivserfarenhet. En 
av respondenterna besvarar frågan om utbildning så här:  
 
”Jag har ingen riktig utbildning. Vi utbildar oss själva genom att gå på kurser och föreläsningar, och 
informerar varandra kollegor emellan” (Respondent C). 
 
Specialpedagogernas erfarenheter om kognitiva hjälpmedel skiljer sig en del 
beroende på vilket område de arbetar inom. De specialpedagoger som arbetar i 
träningsskolan har större erfarenhet jämfört med de som arbetar i grundsärskolan. 
En av respondenterna ansåg att hon inte hade så mycket erfarenhet av kognitiva 
hjälpmedel, hon nämnde att behovet är större i träningsskolan och tror därför att 
specialpedagogerna där har mer erfarenhet.  
 

”Jag har inte så mycket erfarenheter, inte om man tänker på det här med tidsuppfattning 
det finns ju t.ex. timstockar. Jag har inte haft elev som har varit i behov av det och jag 
själv är väl lite så att jag använder hjälpmedel så lite som jag måste. Jag tror att det finns 
en risk med att om man börjar med hjälpmedel så kan en elev fastna i det. Det är en 
balansgång, en fingertoppskänsla” (Respondent I).  

 

4.1.3	  Användning	  av	  kognitiva	  hjälpmedel	  
	  
På frågan om hur ofta kognitiva hjälpmedel används i undervisningen svarade alla 
respondenterna att det används dagligen. En del hjälpmedel används under hela 
dagen exempelvis bilder för att tydliggöra och förstärka. Andra hjälpmedel används 
beroende på undervisningssituationen, dator/smartboard är exempel på detta. En av 
respondenterna berättade hur de kan gå ut på internet och söka information eller 
bilder, vilket de sedan med hjälp av smartboarden kan se gemensamt på tavlan. Det 
är ett snabbt och effektivt sätt att få fram det de för tillfället arbetar med och det ger 
eleverna ett visuellt stöd. Hur mycket hjälpmedel som används, samt hur ofta beror 
även på hur elevgruppen ser ut och vilka behoven är.  
 
De kognitiva hjälpmedel specialpedagogerna använder i sin undervisning är bilder, 
timstockar, konkreta material, handi, datorn/smart board och tecken som stöd. Hur 
dessa hjälpmedel används ser olika ut i de olika skolorna. En del använder kognitiva 
hjälpmedel som en del i elevernas arbetssätt.  

”…. om vi tar visualisering först så använder vi det hela tiden genom struktur över 
vardagen, över arbetspass, ja över allting är det så. Och det används hela tiden….. ja sen i 
matte har vi ju t.ex. multiplikationskort som vi använder, där det blir väldigt tydligt. Som 
med trean då plockar man tre saker så det blir väldigt konkret” (Respondent F). 
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”Vi använder bilder, Widgit, foton, tecken som stöd, timstock, dator och smartboard. Våra elever har 
sällan en inre motivation utan måste förstärkas med en yttre motivation” (Respondent E) 

”Jag använder inte så mycket, det jag har är väl egentligen schemat. Att det sitter så det tydliggör hur 
dagen ser ut” (Respondent I). 

Endast en av respondenterna har elever som använder handdatorn Handi. Flera av 
respondenterna från två av de tre skolorna använder timstocken. De förklarar att den 
bland annat används vid övergångar mellan olika aktiviteter, för att förbereda 
eleverna från en aktivitet till en annan. 
 
Hjälpmedel respondenterna saknar är bland annat tekniska produkter som läsplattor 
eller fler antal datorer, samt bättre pedagogiska dataprogram. De känner även att det 
skulle vilja få mer kunskap om vilka hjälpmedel som finns. 
 
 

4.1.4	  Införskaffning	  av	  kognitiva	  hjälpmedel	  och	  samarbete	  
 
För att införskaffa personliga hjälpmedel berättar respondenterna att det i första 
hand ska gå via vårdnadshavaren och handikappcentrum. Några förklarar att det 
ibland kan vara problematiskt om samarbetet mellan vårdnadshavare och 
handikappcentrum inte fungerar på grund av svåra hemförhållanden. Alla 
respondenter berättar att skolan bekostar de pedagogiska hjälpmedlen och vad de 
köper in beror på vilka behov som finns. En av respondenterna upplever att det finns 
större möjligheter att få vissa hjälpmedel utskrivna beroende på vilken 
funktionsnedsättning eleven har. Av erfarenhet har elever med syn eller hörselskada 
bättre förutsättningar för att tillskrivas hjälpmedel än elever som ”endast” har en 
funktionsnedsättning. 
 
Samarbetet för att införskaffa hjälpmedel samt för att få information skiljer sig åt. En 
del av respondenterna har ett kontinuerligt samarbete med handikappcentrum och 
samverkar genom nätverksträffar. Där träffas specialpedagoger, rektor, 
vårdnadshavare, personal från korttidsboende, psykolog och handikappcentrum och 
delar med sig av information. De kontaktar även handikappcentrum för att få tips och 
råd. 
 
Den andra delen av respondenterna har litet samarbete med handikappcentrum och 
kommer i kontakt med dem via vårdnadshavarna. De har uppfattningen om att all 
verksamhet ska gå genom vårdnadshavarna och är inte skolans ”samarbetspartners”. 
En av respondenterna nämner att de har ett team hon kan kontakta och är ett stöd för 
personal i skolan. Dit kan de vända sig om de behöver få mer stöd, tips och idéer och 
de kan ta fram olika förslag på vad som skulle kunna passa.  

”Ja till dem kan vi vända oss om vi känner att vi skulle behöva mer stöd och tips och 
idéer och så. Då kan de tipsa och kanske ta fram olika förslag så de är mer våra 
samarbetspartner……. så det är ju aldrig så att jag kan ringa till habiliteringen och be att 
de ska komma hit och titta på ”Nisse”, utan de måste komma från vårdnadshavarna” 
(Respondent G). 
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4.1.5	  Synen	  på	  kognitiva	  hjälpmedel	  
 
Specialpedagogernas syn på kognitiva hjälpmedel är positiv, en del ser det som en 
nödvändighet för att eleverna ska klara dagen och få en struktur. En annan fördel 
respondenterna ser är att eleverna får känna att de lyckats och klara av saker de 
annars inte skulle, att de får växa med uppgiften. Några av respondenterna menar att 
hjälpmedel ger förutsättningar för att eleverna ska kunna bli så självständiga som 
möjligt.  
 
Respondenterna kan även se nackdelar med kognitiva hjälpmedel. De menar att det 
ska vara ett stöd vid behov, det får inte bli en vana om det inte behövs.  
 

”Ja det kan vara nackdel om du blir för fokuserad på de även fast du inte behöver det. Det 
kan ju vara så att du behöver ett hjälpmedel under övergångsperiod för att klara dig men 
sedan får man titta på det så man inte håller sig ständigt fast vid det, utan behövs det inte 
så ska det självklart inte finnas. Så man får inte glömma bort det heller och bli låst vid ett 
hjälpmedel, utan titta på behovet. Man får inte bli för bunden heller vid ett hjälpmedel i 
fall du kommer till ett ställe där hjälpmedlet inte finns” (Respondent F). 
 
”Absolut, att man fastnar i hjälpmedlet och fastnar i utvecklingen. Jag tror att det inte är 
helt ovanligt. Så jag tycker att man ska vara väldigt försiktig när man börjar använda 
hjälpmedel och verkligen tänka till och testa av under resans gång om det fortfarande 
behövs. För att det ska ju vara ett stöd och man ska ju inte bli beroende om man inte 
måste ha det…… jag tycker man ska lära sig att tänka sig för, innan man börjar använda 
hjälpmedel” (Respondent I). 

 
Specialpedagogerna säger också att det är upp till dem att hålla koll på och testa om 
hjälpmedlet fortfarande behövs.  
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5	  Resultatanalys	  och	  Diskussion	  
	  

5.1	  Metoddiskussion	  
	  
Vi valde att göra en kvalitativ intervjustudie för vi ville bilda oss en uppfattning om 
specialpedagogers syn på kognitiva hjälpmedel. Genom intervjuer kunde vi få en 
diskussion och ställa följdfrågor för att utveckla svaren, vilket inte är möjligt i en 
kvantitativ studie. Enkelt förklarat skriver Trost (2005) att kvantitativa studier 
handlar mer om siffror, t.ex. att kunna tala om hur ett visst antal procent i en 
undersökning har svarat. En kvalitativ studie gav oss en möjlighet att gå in på djupet 
och specialpedagogernas svar kunde ge oss en ökad förståelse om ämnet.  
 
Genom att använda oss av semistrukturerade intervjufrågor kunde vi vara flexibla i 
vårt förhållningssätt till respondenterna, till skillnad från om vi använt oss av 
strukturerade frågor.  
 
En fördel med att intervjua respondenterna enskilt istället för i grupp var att 
respondenten fick ett större utrymme att framföra sina egna tankar och åsikter, samt 
att respondenterna inte påverkades av varandra. En annan praktisk lösning var att 
efterarbetet med transkriberingen underlättades genom att bandinspelningen bara 
involverade en deltagare. Vi valde även att intervjua var person för sig för att kunna 
fokusera på just den personen och få reda på varje enskild respondents synsätt. 
 
Vi valde ett subjektivt urval då vi ville att alla respondenter skulle vara 
specialpedagoger på grund av den kunskap de besitter. Större delen av 
respondenterna har vi sedan tidigare en kännedom om och blev därför utvalda. Vi 
ansåg att vår tidigare relation med några av specialpedagogerna var positivt för 
intervjuresultatet. På så sätt kunde respondenterna känna sig bekväma och naturliga 
i intervjusituationen. Något att tänka på i en sådan situation är att svaren kan bli 
återhållsamma om ett känsligt ämne diskuteras, det vill säga att respondenten inte 
vill delge information på grund av att det finns en relation.  
 
För att kunna analysera våra inspelade intervjuer transkriberade vi dessa. På så sätt 
kunde vi i lugn och ro bearbeta och sammanställa svaren och få fram ett resultat. 
Genom att vi bandade intervjuerna kunde vi enkelt koncentrera oss på själva 
intervjun och det våra respondenter hade att säga. På så vis kunde vi på ett naturligt 
sätt ställa följdfrågor och få fram ett samtal vilket gav oss en bredare syn på 
respondenternas svar.  
 
Något vi tänkt på i efterhand är att provintervjuer kunde gjort oss mer förberedda 
inför våra verkliga intervjuer. Vi anser att de kunde gjort oss säkrare i rollen som 
intervjuare. I en del intervjuer la vi märke till att respondenterna sökte vår 
bekräftelse i svaren. Provintervjuer kunde hjälpt oss att hantera detta, att inte blir för 
partiska och hålla med respondenten.   
 
För att hitta en struktur i hur resultatet skulle presenteras valde vi att kategorisera 
intervjuerna efter mönster och samband, vilket skapade våra huvudkategorier i 
resultatet. Inspirationen från en fenomenografisk ansats gjorde att vi ramade in 
respondenternas erfarenheter och uppfattningar.  
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5.2	  Resultatanalys	  och	  Resultatdiskussion	  
 
I följande text analyserar och diskuterar vi resultatet, vilket presenteras i de 
huvudkategorier som resultatet utmynnat i.  
 

5.2.1	  Definition	  av	  hjälpmedel	  
	  
När specialpedagogerna ska definiera vad ett hjälpmedel är hamnade fokusen istället 
på vad ett hjälpmedel har för funktion. Där är alla eniga, ett hjälpmedel är till för att 
underlätta för eleverna i deras vardag och stötta deras utveckling och lärande, det 
menar också Gotthard (2002). Han förklarar att det ger en trygghet och att de känner 
att de kan klara sig själva, vilket bidrar till en positiv utveckling.  
 
En del av respondenterna ansåg att skillnaden mellan hjälpmedel och kognitiva 
hjälpmedel inte är så stor. De menar oavsett vilken typ av hjälpmedel det är har det 
samma funktion och skiljer därför inte dessa åt. Hjälpmedel är till för att stötta 
eleven i sin vardag och därmed räknar specialpedagogerna, förutom konkreta 
produkter, även in strukturerade arbetssätt som kognitiva hjälpmedel. Vår studie 
visar här att definiera hjälpmedel och kognitiva hjälpmedel är inte helt okomplicerat. 
Vår definition av hjälpmedel och kognitiva hjälpmedel avser produkter, men då vi 
utifrån resultaten sett att hjälpmedel är en del av arbetssätten har vi en förståelse för 
hur respondenterna resonerar.  
 
Olika erfarenheter och bakgrunder gör att synen på vad ett kognitivt hjälpmedel är 
skiljer sig åt. Till skillnad från de respondenter vilka endast har erfarenhet från 
grundsärskolan, har de respondenter som arbetar eller har arbetat inom 
träningsskolan bättre kunskap om vilka kognitiva hjälpmedel som finns i form av 
produkter. En orsak kan vara att behovet av kognitiva hjälpmedel är större i 
träningsskolan. Detta på grund av att den är avsedd för de elever som inte klara av 
utbildningen i grundsärskolan(Utbildningsdepartementet, 2010). 
 

5.2.2	  Utbildning	  och	  erfarenheter	  
	  
Specialpedagogutbildningen har sett olika ut de senaste tjugo åren, trots det har 
ingen av de specialpedagoger vi intervjuat fått information eller diskuterat 
hjälpmedel och kognitiva hjälpmedel. Det vanligaste sättet att skaffa sig kunskap om 
kognitiva hjälpmedel och hur det kan underlätta i undervisningen är via kollegor 
samt att pröva sig fram om vad som fungerar bra eller mindre bra.  
 
När inte utbildningen har gett specialpedagogerna all den kunskap de behöver, är det 
bra att kunna dela med sig av sina erfarenheter kollegor emellan. Inom samma 
lärarlag har vi sett att det är vanligt. Vi ser även en skillnad mellan hur de arbetar i 
grundsärskolan och träningsskolan, främst beror det på att elevgrupperna ser olika ut 
och behovet av kognitiva hjälpmedel är olika stort. För att öka sina kunskaper ännu 
mer skulle specialpedagogerna kunna ta del av varandras verksamheter. Möjligheten 
till detta är större när både grundsärskola och träningsskola finns under samma tak. I 
många fall är tiden ett hinder även om fler skulle vilja skaffa sig mer kunskap.  
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Idag ser förhoppningsvis specialpedagogutbildningen annorlunda ut än när 
respondenterna gick utbildningen. Vi anser att kunskap om hjälpmedel och kognitiva 
hjälpmedel bör vara en obligatorisk del av den. Skollagen säger att undervisningen i 
särskolan ska anpassas till varje elevs behov för att de ska kunna nå målen så långt 
som det är möjligt (Utbildningsdepartementet, 2010). Om lärare redan från början 
har med sig kunskap om hjälpmedel kan de då ges möjlighet att skapa de bästa 
förutsättningarna för eleverna.  
	  

5.2.3	  Användning	  av	  kognitiva	  hjälpmedel	  	  
 
Grönberg Eskel (2005) menar att möjligheten att utföra aktiviteter i skolan för 
individer med funktionsnedsättningar ökar märkvärt om de kan få stöd av 
hjälpmedel. Det visar även våra resultat och det är ingen tvekan om att kognitiva 
hjälpmedel är en del av särskolans vardag och att de stöttar eleverna i deras arbete.  
 
Vid fortsatt samtal om hur de olika kognitiva hjälpmedlen används i undervisningen 
blev området större. Respondenterna kom att tänka på att de använder fler kognitiva 
hjälpmedel än de tidigare nämnt, samt att det även täckte in metoder och arbetssätt. 
Datorn var ett av dessa hjälpmedel. Vi ser att datorn används som en naturlig del av 
undervisningen och på grund av det såg respondenterna inte vid första anblick datorn 
som ett kognitivt hjälpmedel. Vid fortsatt diskussion kunde respondenterna 
tydliggöra datorns betydelse för inlärningen. Samma gällde för bilder och symboler 
vilket är vanligt förkommande i särskolans undervisning. Här syftar vi dock inte till 
de olika bildprogrammen t.ex. Pictogram och Widgit. Vi anser likt Bond (2002) att 
bilder är ett viktigt redskap som stöttar och skapar större förståelse.    
 
Smartboarden är allt mer förekommande i skolorna. Utifrån våra intervjuer kan vi 
utläsa att specialpedagogerna ser stora möjligheter i att använda smartboarden. Den 
kan ge eleverna en helhetsbild i form av både ljud och bild, samt att de genom olika 
program kan aktiveras och arbeta praktiskt. Arbetssättet blir lustfyllt för eleverna. En 
specialpedagog förklarade att deras elever saknar inre motivation och behöver därför 
förstärkas med yttre. Smartboarden är ett sätt att fånga deras intresse. Det är även ett 
effektivt sätt för lärare att arbeta på i och med att de har tillgång till mycket på en och 
samma gång. Den kräver inte några större förberedelser och är bra att använda i ”här 
och nu” sammanhang. Blomquist och Månsson (2004) förklara hur tekniska 
hjälpmedel utvecklats genom åren och hur kognitiva hjälpmedel kan göra elever 
aktiva och kompensera funktionsnedsättningar. Det visar även våra resultat och vi ser 
smartboarden som en stor tillgång i undervisningen. Problematiken med 
smartboarden och andra tekniska hjälpmedel menar vi kan vara om lärare har brist 
på utbildning och kunskap om hur de fungerar och vilka möjligheter som faktiskt 
finns.   
 
Användningen av kognitiva hjälpmedel i grundsärskolan och träningsskolan skiljer 
sig åt en del. Syftet och funktionen är den samma i båda verksamheterna men vilka 
hjälpmedel och i vilken utsträckning de används varierar. Detta ser vi beror på vilka 
behov som finns och att eleverna i träningsskolan behöver mer stöd. Många elever 
där saknar verbalt språk och är därför i större behov av fler hjälpmedel samt oftare. 
Timstocken och bildprogram används flitigt i träningsskolan och specialpedagogerna 
där menar att det är en nödvändighet för deras elever. Utan bilder skulle eleverna 
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inte kunna kommunicera och timstocken hjälper dem att skapa koncentration och 
struktur i arbetet.  
 
Alla elever lär sig på olika sätt och är i olika stort behov av extra stöd. För en del 
elever är kognitiva hjälpmedel ett behov, en nödvändighet för att klara 
undervisningen. Specialpedagogerna använder ibland kognitiva hjälpmedel för hela 
klassen, t.ex. bilder, även om inte alla har behovet. För de elever som inte har behovet 
kan ett kognitivt hjälpmedel verka som ett undermedvetet stöd. Med det menar vi att 
vissa elever kan klara undervisningen genom endast ett auditivt lärande, men om 
läraren även lägger till bilder förstärks upplevelsen. Tydligheten underlättar 
inlärningen. Genom att variera undervisningen och använda flera verktyg ser vi att 
alla elevers inlärningssätt tillgodoses. Det menar även specialpedagogiska 
skolmyndigheten (2012) att elever erfar på olika sätt och att det därför är viktigt att 
anpassa hjälpmedlen efter eleverna.  
 

5.2.4	  Införskaffning	  av	  kognitiva	  hjälpmedel	  och	  samarbete 
 
Hjälpmedel skiljs åt beroende på om de är personliga eller pedagogiska. Pedagogiska 
hjälpmedel ansvarar skolan för att införskaffa och respondenterna anser sig inte ha 
några svårigheter att köpa in de hjälpmedel de behöver. Fler antal tekniska 
hjälpmedel, t.ex. datorer, blir däremot en kostnadsfråga. Datorer finns i varje 
klassrum men specialpedagogerna skulle önska fler uppsättningar per klass. Behovet 
bestämmer om ett hjälpmedel ses som personligt eller pedagogiskt. Personliga 
hjälpmedel ska endast användas av en enskild individ och måste därför införskaffas 
via vårdnadshavaren och handikappcentrum (Landstinget Västmanland, 2012b). 
Specialpedagogerna förklarade att i vissa fall har detta varit ett problem när 
vårdnadshavarna inte tar sitt ansvar. I de flesta fall har skolan ändå kunnat lösa 
detta. Om vi tittar på vad som är bäst ur elevens perspektiv, anser vi att skolan borde 
ha andra möjligheter och större inflytande att införskaffa personliga hjälpmedel som 
eleven behöver även i skolan. Oavsett vilka hemförhållanden eleven har ska det inte 
påverka skolgången.  
 
En annan problematik en av specialpedagogerna lyfter fram är skillnaden i 
möjligheterna att införskaffa hjälpmedel. Vilken funktionsnedsättning eleven har 
ligger till grund för vilket stöd eleven kan få. Har eleven både en utvecklingsstörning 
samt syn- eller hörselnedsättning blir möjligheterna till stöd större än om eleven 
endast har en utvecklingsstörning. Det kan vi också utläsa i guiden ”Hjälpreda 
Västmanland” (Landstinget Västmanland, Specialpedagogiska skolmyndigheten och 
Västerås stad, 2011). 
 
Med hjälp av specialpedagogernas erfarenheter kan det åstadkomma kognitiva 
hjälpmedel med det material som redan finns på skolan. Digitalkameran används 
bland annat till att skriva ut bilder som förstärker genom t.ex. bildscheman.  
 
Samarbetet skolorna har med andra verksamheter varierar stort. En del 
specialpedagoger har inget samarbete alls med t.ex. handikappcentrum medan andra 
kontaktar dem för stöd och råd och även för att ordna nätverksträffar. Vi ser återigen 
att behoven styr även vilket samarbete som finns, vid större behov desto större 
samarbete. Samarbetet påverkas också av att en del av specialpedagogerna ser 
handikappcentrum som en kontakt för vårdnadshavare. Enligt handikappcentrum 
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vill de arbeta tillsammans med de personer som finns i individens omgivning för att 
ge personen de bästa förutsättningarna i dess vardag. Samarbetet mellan 
vårdnadshavare och handikappcentrum handlar främst om de personliga 
hjälpmedlen, men skolor kan även få tips och råd när det gäller de pedagogiska 
hjälpmedlen som kan användas av alla elever (Landstinget Västmanland, 2012b). 
 
Utifrån vår studie kan vi se att skillnaderna är stora när det gäller samarbete med 
handikappcentrum. Vi ser här ytterligare en fördel hur ett samarbete skolorna 
emellan skulle kunna gynna varandras verksamheter. Genom att dela med sig om 
vilka samarbeten som finns kan det skapa ökad kunskap om hjälpmedel.   
 

5.2.5	  Synen	  på	  kognitiva	  hjälpmedel	  
 
Synen på kognitiva hjälpmedel bland specialpedagogerna är positiv. De menar att 
kognitiva hjälpmedel har en viktig funktion, de hjälper eleverna att kommunicera, att 
arbeta självständigt och att klara av saker de annars inte skulle. Det leder i sin tur till 
att eleverna får känna att de lyckats vilket stärker deras självförtroende. Via 
intervjuerna ser vi att de kognitiva hjälpmedlen hjälper till att skapa en tydlighet och 
struktur i undervisningen vilket underlättar inlärningen. För en del specialpedagoger 
är hjälpmedlen en nödvändighet för att vissa elever ska klara undervisningen. Vi ser 
likt Boström (2008) att hjälpmedel av olika slag kan vara en betydande faktor i 
elevernas vardag.  
 
Tidigare nämnt saknar somliga elever inre motivation, därför ser vissa 
specialpedagoger kognitiva hjälpmedel som en motivationshöjare. I och med att 
förståelsen ökar skapas en motivation till att arbeta. Vi ser också att 
specialpedagogerna använder vissa kognitiva hjälpmedel som t.ex. datorn för att höja 
deras motivation. Datorn fångar elevernas intresse och de får arbeta med något de 
tycker är kul.  
 
Även om specialpedagogerna har en positiv syn på kognitiva hjälpmedel kan de ändå 
se nackdelar. Det skulle kunna vara om hjälpmedlet används av vana och 
bekvämlighet istället för vid behov. De ser det dock inte som ett problem och påpekar 
att de är upp till varje lärare att se till vilka behoven är. En av respondenterna sticker 
ut från de övriga i sina tankar om kognitiva hjälpmedel när respondenten menar att 
lärare bör vara försiktiga med att börja använda kognitiva hjälpmedel. Själv försöker 
respondenten använda kognitiva hjälpmedel så lite som möjligt i sin undervisning 
och menar att elever kan fastna i sin utveckling. Vi ser att det kan finnas en risk om 
hjälpmedel används av en vana men vi instämmer med de övriga respondenterna och 
menar att det är varje lärares ansvar och se till att det inte inträffar.  
 
Elevernas behov av kognitiva hjälpmedel och vilka erfarenheter specialpedagogerna 
har, ser vi påverkar synen på dessa. De med störst erfarenhet har också en bredare 
bild och större förståelse för kognitiva hjälpmedels funktion. De innefattar främst de 
specialpedagoger som arbetar inom träningsskolan. Trots att specialpedagogerna i 
grundsärskolan har en positiv inställning till kognitiva hjälpmedel, känner de att de 
inte har lika stort behov att använda de i sin undervisning.  
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5.3	  Slutsatser	  
	  

Syftet med denna studie var att ta reda på hur specialpedagoger i särskolan ser på 
kognitiva hjälpmedel, hur de används och i vilken utsträckning.   
Våra resultat visar att specialpedagogernas syn på kognitiva hjälpmedel är positiv 
men hur de används och i vilken utsträckning skiljer sig åt. Det beror främst på vilken 
erfarenhet specialpedagogerna har. Vilket behov av kognitiva hjälpmedel som finns 
bland eleverna påverkar också användningen. 
 
Kognitiva hjälpmedel underlättar inlärningen för eleverna i särskolan och för vissa 
elever är det en nödvändighet för att klara undervisningen. Vi ser att kognitiva 
hjälpmedel stöttar eleverna i deras arbete och ökar förståelsen. Hjälpmedlen i sig ger 
en tydlighet vilket skapar rutin och struktur i undervisningen. De skapar arbetssätt 
som gör att eleverna kan arbeta självständigt och i sin tur leder det till att eleverna får 
bättre självförtroende. 
 
Kognitiva hjälpmedel har flera positiva funktioner. De kan tydliggöra, förstärka, öka 
motivationen och vid nedsatt talförmåga kan t.ex. bilder hjälpa till att kommunicera. 
Utifrån vår studie kan vi dra slutsatsen att kognitiva hjälpmedel kan vara bra för alla 
elever, även för de i grundskolan. Elever i grundskolan kan såsom elever i särskolan 
också behöva stöd och hjälp i sin utbildning. Många i grundskolan kanske redan 
använder t.ex. bilder och datorer i sin undervisning. Utifrån denna studie vill vi lyfta 
fram kognitiva hjälpmedlens funktion och göra lärare medvetna om dess betydelse. 
Hur t.ex. bilder kan förstärka och hur datorns olika funktioner kan underlätta 
inlärningen.  
 
Något att tänka på när lärare ska ta in kognitiva hjälpmedel i sin undervisning är 
vilket syfte hjälpmedlet har. De ska användas för att stötta och underlätta inlärningen 
och får inte bli en vana elever inte klarar sig utan. Ett exempel kan vara alfabetet 
uppsatt vid elevens bänk, när eleven inte längre behöver stödet ska det tas bort. 
 
Vi drar även slutsatsen att ett bättre samarbete både skolorna emellan samt med 
handikappcentrum skulle öka kunskapen om kognitiva hjälpmedel.  
 

5.4	  Nya	  forskningsfrågor	  
	  
Än så länge finns det lite forskning om hjälpmedel och framförallt kognitiva 
hjälpmedel. Fler studier behöver göras för att klargöra hur hjälpmedel kan användas i 
undervisningen och på vilket sätt det underlättar för eleverna. Det gäller både i 
särskolan och i grundskolan. Vad vi kan se idag finns det heller ingen forskning 
utifrån elevernas perspektiv, vad anser eleverna själva om kognitiva hjälpmedel eller 
hjälpmedel i allmänhet? 
 
Vår studie kan upprepas men i större skala genom att intervjua fler specialpedagoger 
och från olika delar av landet. På så sätt kan dessa resultat generera i ett 
helhetsperspektiv. 
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5.5	  Pedagogisk	  relevans	  
	  
Läroplanen säger att skolan och vi lärare har ett ansvar att ge eleverna en likvärdig 
utbildning och rätten till de stöd de behöver (Utbildningsdepartementet, 2011b). 
Därför är det viktigt att lärare har kännedom om vilka möjligheter som finns att 
stödja och hjälpa eleverna i sin utveckling.   
 
I vår studie framhäver ett tiotal specialpedagoger att kognitiva hjälpmedel har en 
viktig funktion. Den visar även vad lärare bör tänka på när de använder sig av 
kognitiva hjälpmedel. 
 
Utbudet av kognitiva hjälpmedel är stort och det är upp till varje skola vad som ska 
köpas in. Har skolan inte möjlighet att köpa in vissa hjälpmedel kan lärare använda 
sin fantasi och nyttja det som finns i klassrummet. Istället för en timstock kan lärare 
använda sig av en äggklocka. Elever i särskolan däremot behöver timstockens extra 
funktion och tydlighet.  
 
Denna studie kan vara till hjälp för både blivande- och verksamma lärare. Den visar 
fördelarna med att arbeta med kognitiva hjälpmedel, oavsett om de används inom 
särskolan eller grundskolan. Ett gott samarbete mellan skolor är även viktigt för att 
lärare ska utvecklas och öka sin kunskap inom området.  
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Mälardalen högskola     Bilaga 1 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation  

Hej specialpedagoger i särskolan.  

Vi är två lärarstudenter från Mälardalens högskola, med inriktning mot de tidigare 
åren. Vi skriver just nu vårt examensarbete. Eftersom vi båda har genomfört vår VFU 
i särskolan, har vi valt att skriva om kognitiva hjälpmedel i särskolan. Studien som vi 
gör har till syfte att studera specialpedagogers syn på kognitiva hjälpmedel, hur dessa 
använd och i vilken utsträckning.  

Några av våra frågeställningar är:  

• Vilka erfarenheter och kunskaper har specialpedagogerna om kognitiva 
hjälpmedel? 

• Hur arbetar specialpedagogerna med kognitiva hjälpmedel? 
• Vilken betydelse anser specialpedagogerna att dessa hjälpmedel har för 

elevernas lärande och utveckling? 

Vi undrar om ni som specialpedagoger i särskolan vill ställa upp och bli intervjuade. 
Intervjuerna kommer ske enskilt med någon av oss och kommer ta cirka 30 minuter.  

Er konfidentialitet garanteras. Datainsamlingen av intervjuerna kommer endast 
behandlas av oss två, och i uppsatsen kommer det inte att framgå vem eller från 
vilken skola som har medverkat. Vill ni ta del av studien skickar vi givetvis ut den till 
er när den är färdigställd.  

Intervjun är frivillig och ni kan självklart välja att avbryta den när som helst.  

Önskar ni ytterligare information om studien är ni välkomna att höra av Er till oss. 

 

Studenternas kontaktuppgifter: 

Sofia Jerhammar   Hanna Hamrelius 

xxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxx 

xxxxx@student.mdh.se                         xxxxx@student.mdh.se 

 

Handledares kontaktuppgift: 

Fil dr Universitetslektor Carin Benjaminson 

xxxxx@mdh.se  
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Intervjufrågor     Bilaga 2 
 
Bakgrund  
 

• Hur länge har du arbetat i särskolan/ som specialpedagog? 
• Vilka erfarenheter har du av kognitiva hjälpmedel? 
• Har du under din utbildning fått information om kognitiva hjälpmedel? 

 

Hjälpmedel i skolan/undervisningen 

• Hur definierar du hjälpmedel? 
• Hur definierar du kognitiva hjälpmedel? 
• Vilka hjälpmedel använder du/ eleverna?  
• Hur ofta använder du kognitiva hjälpmedlen?  
• Är det något hjälpmedel, som ni inte har idag, som ni skulle vilja använda? 
• Vilken är din inställning till kognitiva hjälpmedel?  
• Vilka är de främsta fördelarna med kognitiva hjälpmedel? 
• Kan du se några nackdelar med kognitiva hjälpmedel? 
• Diskuteras det något om kognitiva hjälpmedel bland kollegorna/ arbetslaget? 
• När ni tar emot nya elever, får ni då någon information om vilka 

behov/hjälpmedel eleven behöver? 
• Vet du hur du ska gå tillväga när/ om du ska skaffa ett kognitivt hjälpmedel? 
• Har ni någon kontakt/ samarbete med handikappcentrum?  
• Får ni information/ blir ni inbjudna till föreläsningar osv?  
• Känner du till guiden ”Hjälpreda Västmanland”?  

 

Följdfrågor:  

• Hur menar du då?  
• Kan du berätta mer?  
• Har jag uppfattat dig rätt om… 


