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Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur pedagoger använder digitala verktyg 

inom grundsärskolan utifrån ett didaktiskt perspektiv. Studien har en kvalitativ ansats som är 

abduktiv för att studera och analysera den verklighet som finns i skolan i arbetet med digitala 

verktyg. Datainsamlingen skedde på sex grundsärskolor i södra Sverige, från åk 1-10. 

Heldagsobservationer med låg grad av struktur samt halvstrukturerade parintervjuer var de 

metoder som användes.  Analysen skedde sedan i flera steg. Först gjordes en kvalitativ 

innehållsanalys för att få fram teman och kategorier. Sedan gjordes en analys utifrån det 

sociokulturella perspektivet och till sist ur ett didaktiskt perspektiv med en fördjupning på 

undervisningsstrategier. Resultatet av vår analys visade att ur ett sociokulturellt perspektiv 

blev samspelet framträdande. Eleverna hjälpte varandra mer spontant och lärarna planerade 

för samspel på ett mer medvetet sätt.   Pedagogerna ansåg att det var positivt för eleverna i 

grundsärskolan att använda digitala verktyg. Men för att få ett positivt lärande hos eleverna 

krävs det att pedagogen är engagerad, intresserad och närvarande. Ur ett didaktiskt perspektiv 

blev det mest framträdande att pedagogerna ansåg att eleverna lärde sig både auditivt, visuellt 

och taktilt genom att arbeta med digitala verktyg. Digitala verktyg är också ett alternativt 

verktyg för elever med motoriska svårigheter och kommunikations svårigheter. Det var också 

tydligt att pedagogerna ansåg att eleverna blev motiverade genom arbete med digitala verktyg.  

Samverkan med hemmet blev enklare genom att pedagogerna använde sig av olika sociala 

medier. Varför pedagogerna använde sig av digitala verktyg, var att det ur ett 

samhällsperspektiv är en nödvändig kunskap för eleverna. Dessa kunskaper gör eleverna 

delaktiga i det tekniksamhälle som är under ständig utveckling. Vi tolkar det som ett 

framtidsperspektiv.   

Nyckelord: digitala verktyg, didaktik, grundsärskolan, undervisningsstrategier, utvecklingsstörning 

 

 



3 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. Inledning ............................................................................................................................... 4 
1.1. Bakgrund ............................................................................................................................. 4 
1.2. Vår förförståelse .............................................................................................................. 5 

1.3. Syfte................................................................................................................................... 6 
1.4. Forskningsfrågor .............................................................................................................. 6 
1.5. Definition av centrala begrepp ...................................................................................... 6 
1.6   Upplägg och struktur ..................................................................................................... 9 

2. Tidigare forskning.............................................................................................................. 10 
2.1 Utvecklingsstörning ....................................................................................................... 10 
2.2 Undervisningens centrala element - didaktik ............................................................. 12 
2.3 Digitala verktyg i lärandet för att nå målen ............................................................... 12 

2.4 Undervisningen för elever i grundsärskolan .............................................................. 14 

3. Teoretisk referensram ....................................................................................................... 15 
3.1 Perspektiv inom specialpedagogiken ........................................................................... 16 
3.2. Sociokulturell teori ....................................................................................................... 17 

3.2.1. Utvecklingszonen ....................................................................................................... 18 
3.2.2.  Motivation .................................................................................................................. 18 
3.3  Lärande och undervisningsstrategier .......................................................................... 19 
3.4  Didaktiska triangeln och de didaktiska frågorna vad, hur och varför.  .................. 20 

4. Metod................................................................................................................................... 21 
4.1. Metodval - kvalitativstudie .......................................................................................... 21 
4.2 Datainsamling ................................................................................................................. 22 

4.3 Urval ................................................................................................................................. 22 

4.4. Genomförande av observationer ................................................................................. 23 
4.5. Genomförande av intervjuer ........................................................................................ 24 
4.6. Reliabilitet och validitet ............................................................................................... 24 

4.7. Etiska aspekter ............................................................................................................... 25 
4.8 Analys av data ................................................................................................................. 26 

5. Resultat ............................................................................................................................... 27 
5.1. Resultat utifrån ett sociokulturellt perspektiv .......................................................... 27 
5.2. Resultat ur ett didaktiskt perspektiv ........................................................................... 28 

5.2.1.  Verktyg för eleven .................................................................................................... 28 
5.2.2 Verktyg för pedagogen ............................................................................................... 30 

5.2.3 Verktyg för nuet och för framtiden .......................................................................... 33 

5.3. Resultat utifrån undervisningsstrategier .................................................................... 34 

5.4 Sammanfattning utifrån syfte och frågeställning ............................................................... 36 

6. Diskussion ........................................................................................................................... 37 
6.1. Resultatdiskussion ......................................................................................................... 37 
6.1.1 Didaktiskt perspektiv och undervisningsstrategier  ................................................ 37 
6.1.2 Möjligheter och begränsningar ................................................................................. 40 

6.2. Metoddiskussion ............................................................................................................ 42 
6.3. Slutsatser och reflektioner ........................................................................................... 43 
6.4. Förslag på vidare forskning............................................................................................... 44 

7. Referenser ........................................................................................................................... 46 
8. Bilagor ................................................................................................................................. 51 
Bilaga 1 Missivbrev .............................................................................................................. 51 

Bilaga 2 Observationsguide ................................................................................................. 52 
Bilaga 3 Intervjuguide .......................................................................................................... 53 
Bilaga 4 Kursplaner .............................................................................................................. 54 



4 

 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

”Digital kompetens är i dagens samhälle en lika viktig kompetens som att kunna läsa och 

skriva. Därför ska den integreras i all utbildning” (Käck & Männikkö, 2012).  

Digital kompetens är viktig kompetens för alla människor för att kunna vara delaktiga i 

dagens samhälle. IKT -Informations- och KommunikationsTeknik anser UNESCO att barn 

behöver samt att lärarna behöver fortbildning för att hänga med och kunna utbilda eleverna. 

Trots att vi i Sverige är i framkant när det gäller IKT så behöver eleverna använda det både 

hemma och i skolan. UNESCO anser att det behövs kvalificerade och trygga lärare för att de 

ska kunna leverera digitala förmågor och kunskaper (UNESCO, 141210). 

I grundsärskolans läroplan (Skolverket, 2011a) finns i övergripande mål och riktlinjer en 

formulering som lyder: 

 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola kan 

använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande.”(Skolverket, 2011a)  

 

Denna formulering kan tolkas att eleverna ska kunna använda sig av modern teknik på ett 

ganska avancerat sätt. Då vi båda arbetar inom särskolans verksamheter ställs vi då inför 

frågan vad är då modern teknik och hur kan vi utveckla elevernas kunskaper i användandet av 

den? Modern teknik är ett stort begrepp och många olika verktyg skulle kunna ingå i 

begreppet.  Under de senaste åren har dock inköp av interaktiva digitala skrivtavlor och 

digitala surfplattor blivit allt vanligare inom skolan. Många gånger har surfplattan kommit att 

ersätta datorerna, då surfplattan är billigare att köpa in och är lätta att hantera (Skolverket, 

141004). Utvecklingen av den digitala tekniken och hur den kan användas som ett verktyg till 

att stimulera eleverna till kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande inom 

grundskolan är ständigt pågående. Den moderna tekniken utvecklas snabbt och nya appar och 

andra webbsidor gör ständigt entré. Pedagogernas arbete att hålla sig uppdaterade på allt nytt 

är nästan omöjligt (Kluge, Krange, & Ludvigsen, 2014). Ur ett samhällsperspektiv kan man se 

hur den snabba utvecklingen inom tekniken skapar en utmaning för pedagogerna att ligga 

steget före eleverna. Eleverna möter inte bara digitala verktyg i skolan, utan även på sin fritid.  

Tillgänglighet och kunskaper gör att eleverna blir delaktiga i samhället (SPSM, 2013). Att 

inte ha tillgång till digitala verktyg kan leda till ett utanförskap. Skolans roll blir därför extra 

viktig för dessa elever.  Men att arbeta med digitala verktyg i en traditionell 
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utbildningspraktik betyder inte att det per automatik att det leder till en förändring och 

utveckling. Ett medvetet arbete från pedagogerna är nödvändigt för att de digitala verktygen 

ska stimulera elevernas kreativitet och nyfikenhet (Lantz-Andersson & Säljö, 2014). Ur ett 

didaktiskt perspektiv blir det extra intressant hur de digitala verktygen kan påverka elevernas 

lust till att lära sig ur en annan vinkel än den traditionella undervisningen. Ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv blir det då intressant att se vilka möjligheter och begränsningar 

som finns med de digitala verktygen i undervisningen i grundsärskolan. Att hitta forskning 

riktat mot grundsärskolans elever och digitala verktyg är dock komplicerat. Det behövs mer 

forskning inom detta område om hur man bör undervisa inom grundsärskolan eller för elever i 

behov av särskilt stöd med hjälp av digitala verktyg, för att utveckla elevernas lärande.  Syftet 

med denna studie är att få ett bättre underlag om hur digitala verktyg används inom 

grundsärskolans undervisning idag. Relevansen för vår studie blir att få ökad förståelse om 

hur pedagoger ute i grundsärskolor arbetar med digitala verktyg och hur det påverkar den 

didaktiska verksamheten och elevers lärande.  

 

1.2. Vår förförståelse 

Vårt intresse för denna studie handlar om att samla en del av den erfarenhet pedagogerna har 

av de digitala verktyg som idag används i undervisningen. Denna studie hoppas vi sedan ska 

kunna ligga till grund för ett utvecklingsområde ute i grundsärskolan vad det gäller ett hållbart 

utvecklingsarbete med hjälp av digitala verktyg. Stora inköp av digitala verktyg sker just nu 

till skolor runt om i Sverige. I många fall ska de till och med ersätta läroböcker i pappersform. 

Men vad vet vi egentligen om hur verktygen kan användas på ett effektivt sätt? Forskning och 

böcker om digitala verktyg i grundskolan är relativt enkelt att hitta men om digitala verktyg i 

grundsärskolan är det svårare.  

Enligt våra erfarenheter med elever inom särskolans verksamheter har vi sett att just 

digitala verktyg stimulerar elever till att vilja arbeta med ämnen som de tidigare tyckt varit 

ointressanta. För eleverna blir de digitala verktygen med touchskärm väldigt tydliga. När de 

vidrör skärmen händer något omedelbart i jämförelse med en dator och mus. Den snabba 

responsen och de relativt enkla funktionerna bidrar till att de digitala verktygen skapar 

motivation genom alla de olika alternativa verktyg som de erbjuder. Det blir också vanligare 

att eleverna har en egen surfplatta hemma eller att skolorna i olika projekt ser till att eleverna 

har tillgång till en egen surfplatta.  

I vårt yrke som lärare förväntas man att var uppdaterad inom alla ämnen och olika metoder 

för att kunna stödja elevernas kunskapsutveckling. Då digitala verktyg är ett område som 
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utvecklas och förändras väldigt snabbt kan det vara svårt att själv hinna hitta vägar för att 

didaktiskt nå framgång.   

 

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur pedagoger använder digitala verktyg 

inom grundsärskolan utifrån ett didaktiskt perspektiv.  

 

1.4. Forskningsfrågor 

Med bakgrund av studiens övergripande syfte framställer vi dessa frågeställningar: 

- Hur bedrivs undervisningen i grundsärskolan med hjälp av digitala verktyg?  

- Vilka möjligheter och begränsningar finns i arbetet med digitala verktyg i  

grundsärskolan? 

 

1.5. Definition av centrala begrepp  

Digitala verktyg  

I vår studie är digitala verktyg ett centralt begrepp. Digitala verktyg har vi avgränsat till 

användandet av surfplattor, interaktiva digitala skrivtavlor och datorer, med tyngdpunkt på de 

två förstnämnda, inom grundsärskolans pedagogiska verksamhet. Begreppet digitala verktyg 

skulle kunna innehålla en mängd andra verktyg men i vår studie är det dessa vi koncenterar 

oss på. I läroplanen för grundskolan och grundsärskolan används flera olika begrepp, modern 

teknik, digitala verktyg och digitala lärverktyg (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Då 

Skolverket själva inte har en klar definition vad de menar med begreppen har vi valt att här 

använda oss av digitala verktyg då det är ett begrepp som används ute i verksamheterna. Vi 

tolkar att begreppet digitala verktyg är ett tidsenligt begrepp som ändras med tiden beroende 

på den ständiga utveckling som sker inom detta område.    

 

Surfplatta 

Surfplatta är ett samlingsbegrepp för både IPads och pekskärmar med styrsystem som iOS 

eller android. Surfplattan är ingen dator eller skrivmaskin utan ett digitalt komplement till 

andra metoder och lärverktyg (Gällhagen & Wahlström, 2012). För elever med motoriska 

svårigheter kan en Ipad vara ett alternativ då det är svårt att styra datorn med en mus 

(Johansson & Olsson, 2014). 
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Appar 

App eller appar är ett ord som är vanligt i samband med digitala verktyg. App är en 

förkortning av ordet applikation och är ett tillämpningsprogram som används i de digitala 

verktygen för att genomföra olika aktiviteter. Appar är interaktiva och man kan skriva, klicka 

på ikoner eller i vissa fall till och med tala till dem. Apparna är skapade för speciella ändamål 

och kan ha olika användningsområden. Appar laddas ner till det digitala verktyget genom 

särskilda butiker på webben (Nationalencyklopedin, 141028; Åbo Akademin, 141028). 

 

Interaktiva digitala skrivtavlor – smartboard 

Interaktiva digitala skrivtavlor finns i flera olika märken och utföranden, Smartboard är en av 

dem. I vår studie kommer vi att benämna dem som interaktiva skrivtavlor. De interaktiva 

skrivtavlorna är en form av digital whiteboard där skärmen även kan användas som en stor 

pekskärm till datorn. Interaktiva skrivtavlor lanserades först i USA 1991 och 1995 kom den 

till Sverige. Sedan har man utvecklat både hårdvara och mjukvara för att få ett större 

användningsområde. Pedagogen har lättare att interagera med eleverna och man kan 

tillsammans finna lösningar genom att diskutera, visa och jämföra. Tavlan är kopplad mot 

internet och man kan snabbt hitta bilder och texter som kan förtydliga exempelvis en 

diskussion. Interaktiva skrivtavlor kan vara ett bra samarbetsverktyg där man i grupp kan 

samspela och lära sig gemensamt i samtal. På tavlan kan pedagogen hålla traditionella 

lektioner men kan också låta eleverna delta i olika aktiviteter i appar och program som 

visualiseras genom både bilder och ljud. Eleverna känner sig delaktiga och kan påverka 

undervisningen (Robling & Westman, 2009).  

 

Alternativa verktyg eller kompensatoriska hjälpmedel  

Alla kan någon gång i livet vara i behov av ett hjälpmedel för att klara av sin vardag. 

Hjälpmedel är ett stort begrepp som innefattar de grundläggande behoven som att 

kommunicera, förflytta sig, gå i skolan eller på något sätt kunna delta i vardagslivets rutiner 

och nöjen (Myndigheten för delaktighet, 151127).  När det handlar om verktyg som stöd i sin 

vanliga lärmiljö använder man oftast begreppet alternativa verktyg. Surfplattor, interaktiva 

tavlor och datorer kan användas som alternativa verktyg då de används för att göra 

undervisningen mer tillgänglig och öka elevernas delaktighet. Alternativa verktyg kan för 

vissa barn vara en nödvändighet för att klara målen i skolan. Tidigare användes begreppet 

kompensatoriska hjälpmedel. SPSM (151127) menar att ordet kompensatorisk för tankarna till 

att bristen ligger hos eleven för att nå målet, istället för att det är skolans brist. Skolan roll är 
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att se till att skolan är tillgänglig för alla elever. Alternativa verktyg är det begrepp vi valt att 

använda i studien för att beskriva när de digitala verktygen används för att göra lärmiljön 

tillgänglig för eleven i skolan och på fritiden.  

 

Grundsärskolan 

Då denna studie handlar om det som till vardags ofta kallas särskola är det relevant att göra en 

förtydligande definition av grundsärskolans verksamhet. Obligatoriska särskolan bytte namn 

till grundsärskolan i och med att den nya skollagen trädde i kraft den 1 juli 2011. 

Grundsärskolan är en skolform som riktar sig till barn och ungdomar med diagnosen 

utvecklingsstörning (Berthén, 2007). 

 

”Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de 

har en utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan” (SFS 2010:800, 11 

kap 5 §). 

 

Den obligatoriska grundsärskolan består av två olika verksamheter, grundsärskola och 

grundsärskola inriktning träningsskola. De har samma läroplan men olika kursplaner. I 

grundsärskolan undervisas eleverna i stort sett i samma ämnen som i grundskolan. 

Utbildningen ska vara likvärdig men i högre grad anpassad efter varje elevs individuella 

förutsättningar (Skolverket 2011a; Skolverket 2014).  

För att få börja i grundsärskolan måste en utredning vara gjord som består av fyra 

bärande delar, en pedagogisk, en psykologisk, en social och en medicinsk bedömning som 

sedan ligger till grund för mottagandet i grundsärskolan. Denna utredning ska ske i samråd 

med vårdnadshavarna (Skolverket, 2013; Skolverket 2014).  

När dessa fyra utredningar är gjorda och det visar sig att eleven har en 

utvecklingsstörning så har man rätt till att gå i särskola. Att gå i grundsärskolan är en rättighet 

och inte en skyldighet. Vårdnadshavaren kan välja att låta sitt barn att gå i grundskola istället. 

I speciella fall där huvudmannen anser att det är bättre för eleven att gå i grundsärskola så kan 

man gå emot vårdnadshavarnas beslut (Skolverket, 2014). I vårt arbete kommer vi använda 

oss av benämningen grundsärskola.  

 

Grundsärskolans läroplan och digitala verktyg 

Verksamheten i grundsärskolan styrs av olika dokument så som skollag, skolförordning, 

deklarationen om mänskliga rättigheter, FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen och 

läroplanen. Läroplanen för grundsärskolan är en förordning, som är utfärdad av regeringen 
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och det är läroplanen som beskriver verksamhetens mål och riktlinjer. Den senaste läroplanen 

kom 2011 och heter Läroplan för grundsärskolan 2011, Lgrsä 11. Läroplanen beskriver 

skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner för både 

grundsärskolan och grundsärskolans inriktning träning. I kapitlet som beskriver skolans 

uppdrag och värdegrund står bland annat att: 

 

”eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder 

att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga” (Skolverket, 2011a) 

 

Detta utdrag beskriver inte att det är just digitala verktyg som ska användas men ger en bild 

av den typ av kunskap som pedagogerna ska låta genomsyra verksamheten. I kapitlet 

Övergripande mål och riktlinjer står det för båda skolformerna som redan nämnts i 

inledningen att: 

 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 

grundsärskola/träningsskola kan använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande ”( Skolverket, 2011a) 

 

I Läroplanen används begreppet modern teknik. I en kontakt med Skolverket hösten 2014 

önskade vi få Skolverkets definition av begreppet modern teknik. Svaret vi fick var att 

Skolverket inte definierat begreppet. Modern teknik kan därför betyda en mängd olika 

odefinierade verktyg. Vi har i denna studie som tidigare nämnts valt att endast titta på 

användningen av surfplattor, interaktiva skrivtavlor och datorer med fokus på de två första. 

Läroplanens kapitel tar upp verksamhetens kursplaner med både centralt innehåll och 

kunskapskrav för varje ämne.  Tittar man i kursplanernas centrala innehåll så finns det en hel 

del som knyter an till modern teknik eller digitala verktyg.  Utdrag ur läroplanen (se bilaga 4) 

speglar vad som faktiskt står att skolans organisation, ledning och personal ska förhålla sig till 

och handla efter i det dagliga arbetet i skolan. 

 

1.6   Upplägg och struktur 

I Inledningen berör vi vår förförståelse samt studiens bakgrund, vilka forskningsfrågor som 

ingår i studien samt de centrala begrepp som är relevanta för studien.  I kapitlet Tidigare 

forskning berör vi didaktik, IT i lärandet för att nå målen och motivation för lärande. Vi tar 

upp både forskning som berör både grundskolan och grundsärskolan. Kapitlet Teoretisk 

referensram behandlar om det behövs en annan pedagogik i grundsärskolan kontra 
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grundskolan, grundsärskolans läroplan samt digitala verktyg i olika styrdokument. Vi har 

även tagit upp sociokulturell teori som ofta förekommer inom pedagogiska verksamheter. Vi 

berör även olika centrala begrepp samt olika perspektiv som är relevant för vår studie. Under 

rubriken Metod beskrivs val av ansats och hur vår studie har arbetats fram. Här beskrivs även 

hur datainsamling och analys har gått till och de etiska aspekterna som ingår i studien. Vidare 

beskrivs urval, reliabilitet samt validitet och hur intervjuer och observationer har genomförts 

samt hur dessa bearbetats och analyserats. I Resultat och analys avsnittet presenteras analysen 

utifrån den tolkning vi gjort med utgångspunkt ur ett sociokulturellt perspektiv, ett didaktiskt 

perspektiv samt utifrån fem olika undervisningsstrategier. Kapitlet Diskussion innehåller 

metoddiskussion, resultatdiskussion, avslutande reflektioner samt förslag på hur man 

eventuellt kan forska vidare. 

 

2. Tidigare forskning  

I detta kapitel redovisas tidigare forskning som relaterar till studiens område och som kan 

göra det mer begripligt och ge en förståelse till den verksamhet som undersökts. Inledande 

görs ett försök att ringa in vad aktuell forskning säger om diagnosen Utvecklingsstörning. 

Utvecklingsstörning är en förutsättning för att bli placerad på grundsärskolan och är därför av 

stor vikt för studien.  All verksamhet i skolan syftar till lärande och därför blir det även 

relevant att se på forskning om lärande utifrån Undervisningens centrala element - Didaktik 

och vad forskningen säger om Digitala verktyg i lärandet för att nå målen. Vårt intresse 

ligger även i att se vad forskningen säger om digitala verktyg för elever med 

utvecklingsstörning och beskriver detta under rubriken Undervisning för elever i 

grundsärskolan.  

 

2.1 Utvecklingsstörning 

Utvecklingsstörning är ett begrepp som kan definieras på olika sätt beroende på vilket 

perspektiv man utgår ifrån. Oavsett om man utgår från individ eller samhällsperspektiv menar 

Ineland (2004) att de flesta är överens om att utvecklingsstörning handlar om svårigheter att 

klara det vardagliga livet, det adaptiva kriteriet, och att det finns en intelligensnedsättning. 

Hur man sedan definierar dessa kriterier beror på vilken vikt man lägger vid de olika 

förmågorna. Individens sociala kompetens tar Greenspann, Switzsky, och Woods (2011) och 

Schalock (2011) upp som ytterligare ett viktigt kriterium att beakta. Schalock (2011) 

problematiserar begreppet utvecklingsstörning och menar att utvecklingsstörningen inte ska 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Jens%20Ineland
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ses som en personegenskap utan utvecklingsstörningen uppstår som en begränsning i mötet 

med den sociala miljön. Schalock (2011) menar också att utvecklingsstörning innebär att man 

har adaptiva svårigheter, det vill säga svårigheter att anpassa sig i sin vardag. Det finns olika 

internationella klassifikationssystem som tar dessa olika definitioner ur olika perspektiv.  Ur 

ett medicinskt perspektiv är den härskande tanken att det är sjukdomar eller skador som leder 

diagnosen. Det är individen som bär problemet och konsekvenserna kan lindras med hjälp av 

olika vård och rehabiliteringsinsatser. Det sociala perspektivet handlar om att det är miljön 

som sätter hinder för individen. Det kan vara både den fysiska miljön så som byggnader och 

lokaler, liksom den socialkulturella miljön som fördomar och attityder, som hindrar individen.  

I Sverige har vi en administrativ definition av utvecklingsstörning som ger en person 

som diagnostiserats med utvecklingstörning, rätt till olika insatser enligt LSS (Lagen om stöd 

och service 1993:38) och även rätt till särskola, daglig verksamhet och stödboenden. 

Utvecklingsstörning är en väldigt heterogen diagnos och personerna som får diagnosen kan ha 

väldigt olika uttryck för sina svårigheter (Ineland, 2004). Personerna med diagnosen 

utvecklingsstörning uppfyller framförallt dessa tre kriterier: 

 Nedsättning av intelligens med ett IQ på 70 eller under. 

 Svårigheter i sin adaptiva förmåga inom minst två av följande tre områden; praktiska 

färdigheter, sociala färdigheter och akademiska färdigheter. 

 Svårigheterna ska ha uppstått före 18år ålder (FUBa, 141116).  

 

I Sverige delas diagnosen upp i tre olika grader av utvecklingsstörning: lindrig-, måttlig- och 

grav utvecklingstörning. Dessa grundar sig vanligtvis på de två internationella 

klassifikationssystem ICD-10 som utvecklats av Världshälsoorganisationen (WHO), samt 

DSM-IV-TR som American Psychiatric Association (APA) utvecklat. DSM står för 

Diagnostic and Statistics Manual of Mental Disorders och används i nästan hela världen. 

Dessa är indelade i fyra olika grader av utvecklingsstörning. Förutom de tre benämningarna 

som använders i Sverige definieras även djup utvecklingsstörning. 

De stadier vi använder i Sverige idag motsvarar de stadier Gunnar Kyléns modell som 

han utvecklade under 70- och 80-talet, där han tog utgångspunkt i Piagets 

utvecklingspsykologi. Han grundade tre begåvningsstadier som han kallade A-, B- och C-

stadierna (Kylén, 1986 FUBa, 141116). Genom dessa tre stadier beskrev han 

utvecklingsstörning. Grovt beskrivet kan stadierna delas in på detta sätt: 

 A stadiet - personerna lever här och nu och kommunicerar i huvudsak med kroppsspråk 

(svår utvecklingsstörning). 

http://www.fub.se/


12 

 

 B-stadiet- personerna förstår sin omgivning men tänker och är i behov av konkreta 

exempel (måttlig utvecklingsstörning). 

 C- stadiet- personerna kan läsa, skriva och räkna enklare uppgifter men har svårt med 

hypotetiska frågor med flera samverkande faktorer (lindrig utvecklingsstörning). 

 

Begreppet utvecklingsstörning som benämning diskuteras och det finns flera alternativa ord 

att använda så som intellektuellt funktionshinder, intellektuell funktionsnedsättning, kognitiv 

funktionsnedsättning eller kognitiva funktionshinder. I medicinska papper benämns ibland 

mental retardation (FUBb, 141116).  Då begreppet utvecklingsstörning fortfarande används i 

lagar som LSS och av Skolverket så är det utvecklingsstörning vi använder oss av i denna 

studie. 

 

2.2 Undervisningens centrala element - didaktik 

All undervisning ska grunda sig på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Didaktiken 

har rötter sen långt tillbaka i tiden men det var under 1600-talet som Commenius började 

forma didaktiken som ett pedagogiskt område.  

Den didaktiska triangeln är ett analytiskt redskap för undervisningen som bygger både 

på de praktiska och teoretiska delarna av undervisningen. Den didaktiska triangeln har blivit 

ett grundläggande begrepp inom forskning om lärande. Triangeln relaterar till 

undervisningens tre centrala element läraren, eleven och undervisningsinnehållet (Håkansson 

& Sundberg, 2012). Dessa tre element finns alltid representerade i undervisningen och de 

relaterar alltid till varandra. Beroende på vilken metod eller undervisningsstrategi man 

använder så relaterar de till varandra på olika sätt (Lindström & Pennlert, 2012). Didaktikens 

funktion i studien utvecklas vidare inom den teoretiska referensramen. 

 

2.3 Digitala verktyg i lärandet för att nå målen  

Genom att arbeta med digitala verktyg av olika slag i den dagliga undervisningen stödjer det 

lärandet och kan förbättra potentialen att nå högre kunskapsmål för alla elever. För att elever 

med funktionsnedsättningar som exempelvis utvecklingsstörning eller språkstörning ska 

kunna nå kunskapskraven kan digitala verktyg vara en förutsättning (Håkansson & Sundberg, 

2012).  

Elever som inte har den digitala kompetensen hamnar lätt efter i framtidens skola. För 

elever i behov av särskilt stöd blir det då extra viktigt att få en möjlighet att med hjälp av 

digitala verktyg optimera sitt lärande (Brodin, 2010). I skolans styrdokument påpekas vikten 
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av att kunna använda sig av digitala verktyg för att utveckla en digital kompetens (Skolverket, 

2011a). Digital kompetens ingår i flertal ämnen och det ska leda till ett livslångt lärande. Men 

detta ställer krav på huvudmän och pedagogerna i skolan. Det måste ges tid för 

kompetensutveckling och utveckling av nya arbetssätt, samt att tekniken ska köpas in för dyra 

pengar. I dagsläget köper allt fler skolor och kommuner in digitala verktyg utan att veta hur 

man använder dem på bästa sätt i undervisningen (SPSM, 2013). Det krävs tid och intresse för 

att arbeta och undervisa med digitala verktyg. Men egentlig utbildning är inte lika viktigt som 

att pedagogerna får tid att dela sina erfarenheter med andra kollegor (Burden m.fl., 2012; 

Håkansson & Sundberg, 2012).   

Det finns forskning där man kommit fram till att digitala verktyg underlättar för en 

individanpassad undervisning och att samhället mer och mer kräver digital kompetens. I 

studier från Skottland och USA framkommer det att digitala verktyg engagerar elever, 

förbättrar den digitala kompetensen, erbjuder elevaktiva arbetsformer samt att eleverna lägger 

mer tid på skoluppgifter. Motivationen och intresset för skolarbetet ökade. Lärare och elever 

samarbetade bättre och behärskade användandet av digitala verktyg på ett mer effektivt sätt. 

Eleverna kunde använda sig av t.ex. surfplattor hemma och följden av detta blev att 

föräldrarna engagerade sig mer i ungdomarnas skolarbete. Det negativa var att eleverna kunde 

tappa fokus på uppgifter och ägna sig åt olika appar, spel och webbsidor som inte hade med 

ämnet att göra (Chou, C.C., Block, L., & Jesness, R., 2012; Moore, 2012).   

I en artikel av Kang, Heo och Kim (2011)  påvisar de ett signifikant samband mellan en 

hög IT-användning och ökade kunskaper hos eleverna. Men enligt senaste PISA studien så 

visar det motsatsen, att hög IT användning i skolan på 4h eller mer under en dag ger sämre 

resultat i läsförståelse och matematik (OECD, 2012). Samtidigt menar Håkansson och 

Sundberg (2012) att det finns forskning som pekar på att det finns fler variabler som påverkar, 

exempelvis i vilken kontext de digitala verktygen används, lärarens pedagogiska ansats och 

relationen mellan lärare och elev i den konkreta undervisningssituationen.  

Pedagogen måste finnas till hands för eleven och inte lämna eleven att arbeta 

självständigt utan att pedagogen har kontroll på vad eleven gör (Kjällander, 2011; Lantz-

Andersson, 2009). Det finns således inte några entydiga belägg för att digitala verktyg skulle 

fungera i alla undervisningssituationer. Detta visar även den senaste PISA studien (OECD, 

2012). Det är endast när digitala verktyg sätts i ett pedagogiskt sammanhang och integreras i 

den dagliga verksamheten som lärandet verkligen sker (Kjällander, 2011).  Detta innebär att 

pedagogen fortfarande är viktig för elevens lärande. Pedagogen måste ge eleven stöd i 

användandet av digitala verktyg genom att interagera med eleven, ställa frågor, berömma och 
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ge modeller för lärandet. Framförallt verkar detta gälla yngre elever (Håkansson & Sundberg, 

2012). Detta resonemang stärks även av Annika Lantz-Andersson (2009) som i sin studie sett 

att de digitala verktygen inte gör eleverna mer självgående än i traditionell undervisning. Att 

arbeta med digitala verktyg i en traditionell utbildningspraktik betyder inte att det per 

automatik leder till en förändring och utveckling (Fleischer, 2012).   

Forskning har kunnat påvisa att de digitala verktygen stimulerar eleverna till en ny form 

av samarbete oavsett om de jobbar enskilt vid sina verktyg eller i grupper. Eleverna frågar och 

tipsar varandra spontant och visar en nyfikenhet för varandras lärande och elevernas förmåga 

till samspel ökar (Kjällander, 2011; Säljö, 2014) 

 

2.4 Undervisningen för elever i grundsärskolan 

Intresset för vår studie handlar om undervisningen med digitala verktyg i grundsärskolan. Att 

hitta forskning inom detta område har varit relativt svårt. Det finns dock en del forskning om 

detta som handlar om grundskolans undervisning och digitala verktyg. Oavsett om en elev går 

i grundskolan eller grundsärskolan måste undervisningen alltid anpassas efter varje enskild 

individs behov (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). Inom grundsärskolan finns det dock 

andra förutsättningar för elevens arbete. Diana Berthén (2007) beskriver i sin 

doktorsavhandling hur grundsärskoleklasserna kännetecknas av små åldersblandade 

elevgrupper med hög personaltäthet och en hög grad av struktur, dvs. att dagarna organiseras 

på ungefär samma sätt varje dag. Oavsett om en elev går på grundsärskola eller grundskola 

handlar all undervisning om att anpassa efter elevens individuella behov. Att det sedan ser 

olika ut i de olika skolformerna beror mer på den kunskapsnivå eleverna för tillfället befinner 

sig på och vilka förutsättningar individerna har i de olika grupperna (Szönyi, 2005).  

Det viktiga är att ta tillvara på alla elevers förmågor och erfarenheter och konkretisera 

det man pratar om. Det gäller alla elever, oavsett om eleven har utvecklingsstörning eller inte, 

för en framgångsrik undervisning (Rix, Hall, Nind, Sheehy & Wearmouth, 2006). Det vi i 

vardagstal kallar ”särskolepedagogik” är egentligen inte någon annan form av pedagogik än 

den som används i grundskolan utan snarare en skillnad i grader av pedagogiken. 

Förberedelse, tid, individualisering respektive konkreta och flexibla metoder är de moment 

som diskuteras inom begreppet särskolepedagogik (Blom, 2003). Det finns ändå vissa belägg 

från forskning att elever med utvecklingsstörning kan ha nytta av digitala verktyg. Jane 

Brodin (2010) menar i sin avhandling att elever i särskolan behöver mer stöd och att digitala 

verktyg kan vara ett effektivt redskap. Då varje elev har tillgång till ett digitalt verktyg finns 

positiva effekter för elever med behov av särskilt stöd, eftersom eleverna då får en större 
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möjlighet till individualisering (Kjällander, 2011). Eleverna utvecklas motoriskt och 

kunskapsmässigt. Digitala verktyg stimulerar även till att använda flera sinnen samtidigt.  

För elever i grundsärskolan ger alternativa verktyg en möjlighet till kommunikation, 

struktur, underlättar motoriskt och ger ett bättre självförtroende. Eleverna blir mer 

självständiga och det gör att de blir mindre beroende av andra (Brodin, 2010). Detta ger 

eleverna större möjlighet att befästa sina kunskaper och även visa sina kunskaper för 

omgivningen. Digitala verktyg ökar eleverna självständighet då de exempelvis kan 

kommunicera bättre, läsa med hjälp av talsyntes eller tala in ett meddelande som blir text 

(Kagohara m.fl., 2012; Miller, Krockover &  Doughty, 2013; Rodríguez, Strnadová & 

Cumming, 2013). De digitala verktygen verkar enkla att hantera för elever med 

utvecklingsstörning samtidigt som digitala verktyg utmanar elevernas kunskapsutveckling 

(Agélii Genlott & Grönlund, 2013;  Stephenson & Limbrick, 2013)  

De digitala verktygen skapar också en snabbare samverkan med hemmet vilket är en 

fördel. Många elever inom grundsärskolan kan inte själva förmedla information och de 

digitala verktygen kan då bli ett talstöd mellan föräldrar och elever om skoldagen (Burden, 

Hopkins, Dr Male, Dr Martin & Trala, 2012).  

 

3. Teoretisk referensram 

Man kan ta stöd i olika teorier vid inlärning. Hur går då inlärning till? Vi har valt att utgå från 

den sociokulturella teorin för att läroplanen bygger på att elevernas kunskaper får utvecklas 

genom ett relationellt perspektiv (Skolverket, 2011a; Säljö, 2014). Den sociokulturella teorin 

framhåller att människan i samspel med andra människor kan ge en positiv inverkan på 

elevers motivation i skilda kontexter (Säljö, 2014) Den sociokulturella teorin framhäver 

handlingen och hur människor är mot varandra. Syftet med vår studie är att undersöka 

pedagogernas undervisningsstrategier i elevers lärande med digitala verktyg.  

Vi har valt att se på elevers lärande och lärares undervisning med hjälp av digitala 

verktyg i förhållande till den sociokulturella teorin men även ur ett didaktisktperspektiv. Då 

vår studie gjorts inom grundsärskolan finns även de specialpedagogiska perspektiven ständigt 

närvarande. Vi har valt att förhålla oss till det relationellaperspektivet och 

samhällsperspektivet.  

I kapitlet behandlas först Perspektiv inom specialpedagogiken där de två 

specialpedagogiska perspektiv belyses. Därefter följer Teori där den sociokulturella teorin 

redovisas.  Därefter presenteras studiens Centrala begrepp i analys och resultat. 
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3.1 Perspektiv inom specialpedagogiken  

Inom det specialpedagogiska forskningsområdet finns det många olika perspektiv men vi har 

valt ut de två som vi anser vara mest relevanta för vår studie. Dessa två är; relationella 

perspektivet och samhällsperspektivet.  

Det relationella perspektivet är ett perspektiv där sociala faktorers inverkan på 

svårigheter i skolan understryks. Svårigheterna är faktorer utanför individen. Man ser det som 

en gemensam angelägenhet i arbetslaget och specialläraren spelar en avgörande roll i arbetet 

med eleven. Man understryker att det är omgivningens krav i relation till individen som är det 

relationella perspektivet. Man studerar relationer och samspel mellan individ, grupp, skola 

och samhälle (Ahlberg, 2013; Nilholm, 2006).  

Samhällsperspektivet har fokus på samhället och man söker förklaringar i samhälleliga 

strukturer och maktförhållanden. Man tittar på ideologiska ståndpunkter och tittar på elevens 

svårigheter med fokus på hur eleven inkluderas i skolan och i samhället. De centrala 

begreppen är likvärdighet och rättvisa. Utgår man från detta spelar digitala verktyg i skolan en 

stor roll då hela vårt samhälle är beroende av tekniska hjälpmedel. Därför ska man använda 

sig av digitala verktyg om man ser på läroplanen och samhället i stort (Ahlberg, 2013).  

 

Sammanfattning av de två perspektiven  

Det relationella perspektivet har sin utgångspunkt i vad som orsakar svårigheterna. Man 

understryker att det är omgivningens krav i relation till individen som är det viktiga. Man 

studerar relationer och samspel mellan individ, grupp, skola och samhälle. Individen lär i 

samspelet med andra. Samhällsperspektivet har fokus på samhälleliga strukturer och 

maktförhållanden. Dessa två olika perspektiv anser vi har koppling till skolan och digitala 

verktyg för att de hela tiden påverkar skolans verksamhet på olika nivåer. I skolans värld 

kategoriserar vi ofta eleverna efter diagnoser för att hantera problem utifrån individen istället 

för att se ur ett relationellt perspektiv där den är i relation till de krav, miljön eller personerna 

som problem uppstår. Vi lär i relation med andra. Skolan påverkas också av 

samhällsperspektivet som menas hur samhället struktureras i form av bland annat 

styrdokument, rådande politiska ledning, ekonomi och skolledning. Dessa faktorer påverkar 

klassrummet och läraren kan egentligen inte själv påverka dem (Ahlberg, 2013; Dahlgren & 

Johansson, 2011). Det blir då intressant för oss att se hur dessa perspektiv påverkar 

undervisningen med digitala verktyg.  
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3.2. Sociokulturell teori  

Vygotskij var en sovjetisk psykolog, som levde 1896-1934. Han har haft stor betydelse för 

modern utvecklingspsykologin och pedagogik. Vygotskij ansåg att allt tänkande och all 

intellektuell utveckling har sin början i det sociala samspelet, han ansåg vidare att barnets väg 

till att nå ett självständigt tänkande börjar i sociala kontakter med andra (Imsen, 2000). 

Vygotskij menade att människan i sin socialisationsprocess använder sig av artefakter, 

redskap, och det viktigaste verktyget på vägen mot ett självständigt tänkande är språket.  

Lärande hos Vygotskij kan ses som att barnet är en form av lärling – man socialiseras in i 

något. Därför är socialinteraktion med vuxna och kunniga kamrater viktig (Säljö 2014).  

Det som kännetecknar människans utveckling, är enligt Vygotskij, samspelet mellan 

individens mognad och förhållanden i miljön, i det arbetet är språket ett redskap för att lära 

sig att komma underfund med sin omvärld. Han menade att detta har stor betydelse i en 

individs utveckling, då all intellektuell utveckling och allt tänkande har sin början i det sociala 

samspelet och att det självständiga tänkandet är resultatet av det sociala samspelet (Håkansson 

& Sundberg, 2012; Säljö, 2014). Vygotskij skiljer på spontana begrepp (som barnen lär sig 

själv) och vetenskapliga begrepp (som man kan lära i skolan).  Han menar att de 

vetenskapliga begreppen hjälper barnet att hänga upp de spontana begreppen och ge dem en 

ny och större dimension (Crain, 2011). Sociokulturell teori sätter den sociala miljön i relation 

till utvecklingszonen och det är viktigt att barn stimuleras och utmanas på rätt nivå och 

förmåga för att få en fortsatt utveckling (Säljö, 2014). Därför bör man som pedagog ha goda 

kunskaper om på vilken nivå barnet befinner sig. Formativ bedömning och Vygotskijs 

proximala utvecklingszon kan man tolka som en modern form av det sociokulturella 

perspektivet (Crain, 2011; Håkansson & Sundberg, 2012). Det sociokulturella perspektivet 

finns även med i de nya styrdokumenten från Skolverket och läroplan för grundsärskolan 

(Skolverket, 2011a). Där finns vad eleven ska lära och indirekt hur den ska lära.     

Enligt Vygotskij finns det två typer av grundläggande mänskliga handlingar. Den 

återskapande, är förknippad med minnet, vilket innebär att människan upprepar tidigare 

erfarenheter eller återupplivar tidigare intryck. Den andra typen av aktivitet, den kreativa, 

innebär att hjärnan kombinerar, bearbetar och skapar nya situationer och beteenden ur tidigare 

erfarenheter. De två olika slags aktiviteter är beroende av varandra. Om inte människan vore 

kreativ skulle hon inte kunna anpassa sig till nya situationer, eftersom dagens samhälle 

ständigt är i förändring. Förmågan att sätta samman gamla erfarenheter till nya är grunden för 

allt skapande (Säljö, 2014).  
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3.2.1. Utvecklingszonen 

Ett centralt begrepp i Vygotskijs teori är den proximala utvecklingszonen hos individen, han 

menar på att det finns en gräns för vad individen själv klarar av att lära och en yttre gräns som 

individen kan nå med hjälp av andra. Enligt Vygotskijs uppfattning befinner sig alla 

människor ständigt i någon form av utveckling och förändring. Han menade att i varje 

situation finns en möjlighet för varje individ att komma i kontakt med människor och att man 

genom samspel, ta över och ta till sig olika former av kunskap (Säljö, 2014). Då Vygotskij 

säger att utveckling går från det sociala till det individuella, kan barnet utföra handlingar 

tillsammans med andra barn innan det själv kan utföra samma sak på egen hand. För att då ta 

reda på vilken utvecklingsnivå barnet befinner sig på måste man börja med att se vad det 

klarar med stöd och hjälp av sin omgivning, för att sedan gå vidare och se vad barnet klarar av 

självständigt. Skillnaden mellan dessa två nivåer kallas för den proximala utvecklingszonen.  

Den pedagogiska utmaningen för den vuxne ligger i att motivera barnet till att fortsätta 

arbeta tillsammans med andra, men att sedan lägga hjälpen vid att få barnet att klara uppgiften 

på egen hand (Imsen, 2000). Lärandet måste alltså vara en slags växelverkan mellan elevens 

personliga mognad och inlärningsnivå, samt som ett komplement, lärarens stöd och 

medverkan. På det sättet skapar eleven själv sin utveckling genom de nya kunskaper han eller 

hon får (Säljö, 2014). Skillnaden mellan människors kunskaper utgör därför grunden för att en 

utvecklingszon ska komma till stånd (Säljö, 2014).  

 

3.2.2.  Motivation 

Människor föds med en naturlig lust att lära och Gunn Imsen (2000) beskriver motivation som 

delar i en helhet. För att få en individ att hålla en aktivitet levande så måste man tillföra 

motivation, det är motivationen som ger aktiviteten mål och syfte. Man talar om inre och yttre 

motivation, inre motivation kan även benämnas som naturlig motivering eller sakmotivering 

och kommer inifrån människan själv. Vid inre motivation håller man aktiviteten levande 

genom att man har ett intresse för lärostoffet och eleven upplever det som meningsfullt. Vid 

yttre motivering hålls aktiviteten levande genom att människan hoppas få en uppmuntran eller 

belöning av något slag för utförda uppgifter. Den yttre motivationen styrs av belöningar och 

undvikande av straff. Yttre motivationer kan vara exempelvis klistermärken eller annan 

aktivitet som eleven tjänat ihop till. Belöning som motivation kan vara bra i de fall eleven 

måste genoföra uppgifter den normalt inte tycker är särskilt intressant. För att aktivera den 

inre motivationen krävs att elevens nyfikenhet och lust att förstå väcks (Gärdenfors, 2010). 

Inre motivation är att föredra då det är aktiviteten som är själva motivationen och inte målet. 
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Relationen mellan elev och lärare spelar stor roll. Ett positivt bemötande väcker intresse som 

leder till motivation. Vygotskij ansåg att det är av stor vikt att undervisningen utgår från 

elevernas intresse (Lindqvist, 1999). 

Hur eleverna upplever motivation är naturligtvis även det mycket individuellt och 

utmaningen för läraren blir att anpassa undervisningen efter individens inre motivation 

(Göransson, 1999). Om inlärningen ligger på elevens proximala utvecklingszon skapas 

motivation oavsett vilken skolverksamhet eleven befinner sig i.  

 

3.3  Lärande och undervisningsstrategier 

Det finns många olika teorier om hur inlärning går till och vad som ger bäst resultat. Att 

fastna för en teori eller pedagog är inte att föredra då det kan leda till att undervisningen blir 

ensidig och som inte är anpassad till alla elever (Claesson, 2009).  Grundläggande för all 

inlärning är motivation. Elever motiveras av olika sätt att lära sig på. Silwa Claesson (2009) 

har på ett enkelt sätt beskrivit olika undervisningsidéer som bygger på olika framstående 

teoretikers idéer. Dessa idéer kan ses som undervisningsstrategier som förekommer i dagens 

skolor samtidigt som de har uråldriga anknytningar. Dessa undervisningsstrategier svarar då 

den didaktiska frågan hur lärandet sker. Åskådlighet är en undervisningsstrategi som Claesson 

(2009) tar upp som en undervisningsidé med rötter långt tillbaka i tiden. Åskådlighet handlar 

om att synliggöra stoffet för eleven och har därför en relation mellan stoff och elev i den 

didaktiska triangeln. Åskådlighet menas med att konkretisera med exempelvis bilder, föremål, 

verklighet eller att skapa en inre åskådlighet genom exempelvis berättande. Åskådlighet som 

strategi sätter undervisningsinnehållet i centrum.  

En annan undervisningsstrategi är dialogen. Dialogen kan se ut på flera olika sätt 

exempelvis mellan två eller flera personer och den kan vara mer eller mindre styrd. Det kan 

vara instruktion men är då en mer förmedlande metod än en dialog och den är den form som 

är mest styrd av läraren. Läraren ställer frågor som hon vet inte eleven har svaret på 

(Claesson, 2009). Kunskap växer ofta fram när vi utbyter tankar, idéer, känslor och åsikter i 

en dialog med andra (Säljö, 2014). Eleven är i fokus i denna strategi men den relaterar även 

till läraren och andra elever (Claesson, 2009).   

Undervisningsstrategin handens arbete är att eleven genomför egna undersökningar för 

att få förståelse om ämnet. Eleven ska vara aktiv och ha tillgång till ett bra innehåll i 

undervisningen. Strategin förespråkar rörelse. Rörelsen är ofta att utföra något praktiskt med 

händerna. På detta sätt skapas nyfikenhet och förståelse och gör att eleverna minns bättre. 
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Denna strategi lägger sin tonvikt vid relationen mellan eleven och undervisningens innehåll 

där tyngpunkten finns på eleven (Claesson, 2009).  

I helhet och delarna som strategi tolkar man sin förförståelse in de kunskaper som man 

får i skolan. Man anser att när man lär sig något nytt ska det ske långsamt och att man ska 

förstå sambandet. Vad stoffet innehåller har betydelse för elevens lärande, stoff/elev är i 

centrum (Claesson, 2009).  

Naturen som förebild är den sista av de fem undervisningsstrategier som Claesson 

(2009) beskriver. Här ska eleven själv söka kunskap och utveckla förmågor att ta till vara på 

kunskapen genom det stoff som pedagogen presenterar. Eleven står i centrum i relation till 

läraren och stoffet.  

I dessa undervisningsstrategier kan man se flera inlärningsteorier som är mer eller 

mindre framträdande.  

 

3.4  Didaktiska triangeln och de didaktiska frågorna vad, hur och varför . 

Olika undervisningsstrategier och metoder som pedagoger använder sig av relaterar tillbaka 

på olika teorier om lärande. Dessa teorier fokuserar på olika relationer mellan de tre centrala 

elementen inom didaktiken, läraren, eleven och undervisningsinnehållet. Dessa tre element 

kan placeras in i en didaktisktriangel. De påverkar ständigt varandra i underviningen 

(Håkansson & Sundberg, 2012).  Claesson (2009) menar också att enskilda 

undervisningsstrategier ofta kan härledas till flera olika teorier. Undervisningsstrategier svarar 

mot den didaktiska frågan, Hur? Det handlar om vilka metoder som läraren väljer för varje 

elev. Didaktiken ställer också frågorna Vad? och Varför? som pedagogen måste förhålla sig 

till i undervisningssituationen. Vad? -frågan har 

med innehållet att göra. Innehållet i 

undervisningen ska vara relevant och 

motiverande. Den didaktiska frågan Varför? 

relaterar till styrdokument och ett vidare 

samhällsperspektiv som pedagogen måste förhålla 

sig till (Claesson, 2009; Håkansson & Sundberg, 

2012; Lindström & Pennlert, 2012).  

             Figur 1: Claesson, 2009, s. 20 
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4. Metod 

4.1. Metodval - kvalitativstudie  

Vi valde en kvalitativ ansats som är abduktiv för att studera och analysera den verklighet som 

finns i skolan i arbetet med digitala verktyg. Detta är en resonemangsform som man använder 

sig av för att för att förstå eller förklara något (Kvale & Brinkmann, 2014). En kvalitativ 

ansats som är induktiv används när man samlar in data för att få en bild av det okända 

(Hammar Chiriac & Einarsson, 2013).  Deduktiv ansats är när man utgår från en viss teori och 

skapar en hypotes och undersöker om detta stämmer med verkligheten (Fejes & Thornberg, 

2009). Det är inte ovanligt att man använder sig av en blandning av dessa, det är den 

abduktiva ansatsen (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Med utgångspunkt i den kvalitativa ansatsen är det forskarens främsta uppgift att göra en 

tolkning av den information som samlats in. Forskaren vill få en ökad förståelse för data som 

ska analyseras (Fejes & Thornberg, 2009). Studien utgår från en kvalitativ ansats med inslag 

av olika perspektiv som beskrivs i början av studien. Enligt det kvalitativa perspektivet så 

uppfattas omvärlden som social och bildad samtidigt som den är enskild (Backman, 2008). 

Att använda en kvalitativ ansats med direkta observationer och parintervjuer som underlag för 

vår datainsamling och analys ger möjlighet för pedagogen att delge oss hur man använder sig 

av digitala verktyg i undervisningen. (Kvale & Brinkmann, 2014) I den kvalitativa studien 

används insamlad data för att analyseras och delas upp i olika kategorier (Larsson, 2005; Yin, 

2013). Det övergripande syftet med studien är att beskriva och analysera hur man kan arbeta 

med digitala verktyg inom grundsärskolan. Vår tanke är att detta sedan ska leda till kunskap 

som kan användas i verksamheter som vill utveckla sitt arbete med digitala verktyg utifrån ett 

perspektiv på erfarenhet. Genom den insamlade empiriska data kan man få kunskap om hur 

lärare planerar och genomför ett hållbart och målinriktat arbete med digitala verktyg i sin 

undervisning. Kvalitativmetod där gruppobservationer och halvstrukturerade kvalitativa 

forskningsintervjuer ingår anses vara lämpliga metoder för att skaffa denna kunskap.  Vi ville 

se det vardagliga arbetet med digitala alternativa verktyg i den autentiska, naturliga miljön 

och då är direkta observationer en lämplig metod. Den kvalitativa, halvstrukturerade 

parintervjun efter observationen syftar till att ge en förståelse för pedagogens synvinkel och 

tankar om den verksamhet vi studerat (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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4.2 Datainsamling 

Först utformades en observationsguide (bilaga 2) med punkter som vi utgick ifrån under 

observationerna. Samtidigt utformades en intervjuguide (bilaga 3) med tematiska 

halvstrukturerade frågor till de undervisande pedagogerna. Guiderna utgick från vårt syfte och 

våra frågeställningar. Dessa punkter och frågor testades i klasser som inte är deltagare i vår 

studie för att se om vi kommer få fram det vi vill se genom dessa guider. Denna pilotstudie 

genomfördes i en klass först för att sedan revideras och testas i en ny grupp. Pilotstudierna 

genomfördes så att vi fick kunskap om hur våra intervju- och observationsguider fungerade i 

praktiken, samt gav oss träning i intervju- och observationstekniken (Hammar Chiriac & 

Einarsson, 2013). När pilotstudien avslutades tog vi kontakt med rektorer på skolor som 

matchade vårt urval via e-mail. I första skedet var det rektorer vi kontaktade för ett 

godkännande. För att kunna välja ut de skolor som ingick i studien gjordes ett missivbrev 

(bilaga 1) som beskrev vår studie och med hjälp av detta gjordes förfrågningar om deltagande. 

Detta gjordes i ett tidigt skede för att få access till klasserna och datainsamlingen (Gustavsson, 

2010). Rektorerna gav oss sedan namn på intresserade pedagoger. Dessa pedagoger tog vi 

kontakt med via mail och telefon. Missivbrev skickades ut igen till berörda och intresserade 

personer eftersom vi där bland annat informerade om informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013; Kvale & 

Brinkmann, 2014). Studiens datainsamling skedde på sex grundsärskolor i södra Sverige. 

Observationerna genomfördes i varje klass under en skoldag. Därefter följde en parintervju 

med de undervisande pedagogerna utifrån den intervjuguide som arbetats fram.  En av oss 

intervjuade och en skötte det tekniska med inspelning och gjorde anteckningar. 

Observationerna genomfördes genom att vi tillbringade en heldag i klassen. Vi kom på 

morgonen och följde sedan klassens schema under dagen. Alla lektioner var inte relevanta för 

vår studie. Detta speglar ändå helheten över hur pedagogerna använder sig av de digitala 

verktygen i sin undervisning. 

 

4.3 Urval  

Då fokus på vår studie är riktad mot grundsärskolans undervisning med hjälp av digitala 

verktyg valde vi ut sex grundsärskolor. Dessa valdes ut efter visat intresse att delta i vår 

studie, ett så kallat tillgänglighetsurval (Thornberg & Fejes, 2009). Skolornas geografiska 

läge har spelat viss roll i vårt urval. Av bekvämlighetsskäl valdes skolor som låg närmare vårt 

geografiska utgångsläge och som kunde ställa upp under den tid vi hade tillgängligt (Bryman, 

2002). Vi intervjuade 12 stycken pedagoger som deltog i klassernas arbete under dagen som 
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observationerna genomfördes Vi återkopplade studien till berörda skolor, detta för att det 

skulle bli mer givande för respondenterna att delta i studien (Hammar Chiriac & Einarsson, 

2013). 

 

4.4. Genomförande av observationer 

Efter kontakt med berörda skolor och pedagoger bestämdes datum för insamlandet av data.  

Sex heldags gruppobservationer genomfördes som direkta observationer där situationen vi 

studerade skulle ägt rum vare sig vi var där eller inte. De dagarna som vi observerade i 

klasserna följde vi klassen hela dagen, även i ämnen där digitala verktyg inte används och 

därför inte var relevanta för studien. Observationerna är av låg grad av struktur. Observation 

med låg grad av struktur utgår från forskningsfrågan och kan ha några delfrågor som ska 

besvaras (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013).  

Vi valde gruppobservationer som ett sätt att samla in data, då man ser hur pedagogen 

agerar, hur eleverna upplever undervisningen och vilka verktyg som förekommer i 

undervisningen och hur de används (Gustavsson, 2010). Observationerna i studien utfördes i 

undervisningssituationer för att få en förförståelse till de intervjuer som genomfördes med 

pedagogerna. Arbetet med digitala verktyg är praktiskt och det ger oss en större möjlighet att 

ställa frågor som gör att vi får svar på våra frågeställningar och det blir lättare för 

pedagogerna att förklara i efterkommande intervju hur de arbetar med digitala verktyg. Det 

ger på så sätt vår studie en större validitet.   

Ett annat syfte med observationerna var också att ge studien validitet genom att 

pedagogerna också visste att vi sett deras verklighet och på så sätt inte kunde ändra på den 

verklighet som vi deltagit i (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). För att störa eleverna så lite 

som möjligt började vi med att presentera oss för klasserna och vilket syfte vi hade med 

observationerna för att stilla elevernas nyfikenhet. Syftet med vår studie gör det möjligt att 

göra öppna direkta observationer (Esaiasson, 2012; Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). Vi 

valde att båda skulle delta i all datainsamling för att vi direkt efter observationer och 

intervjuer på en skola, tillsammans skulle kunna starta analysarbetet.  Vår erfarenhetsbank var 

då densamma och vi kunde genast se om vi uppfattat situationen lika. Beroende på hur 

klassrummen såg ut försökte vi hitta platser där vi märktes så lite som möjligt men där vi ändå 

hade en god överblick över vad som hände (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013).  

Våra anteckningar fördes i den observationsmall (bilaga 2) som vi utformat med 

kolumner för tid, händelser och reflektioner. Utgångspunkterna i observationsguiden är 

strukturerad efter vårt syfte och våra forskningsfrågor i den mån de går att se i en observation. 
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Efter genomförd observation så tog en av oss huvudansvaret att renskriva anteckningarna från 

observationen och sedan kompletterade den andra med sina anteckningar. Detta för att vi 

skulle få med så mycket som möjligt vid varje observation. Vi delade på huvudansvaret för 

renskrivningarna och gjorde hälften var. Av de sex parintervjuerna transkriberade vi tre var. 

 

4.5. Genomförande av intervjuer 

Vi valde att betrakta våra intervjuade pedagoger som informanter, de berättar fakta om de 

lektioner som genomfördes, deskriptiva (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi ville se om det som 

vi sett i observationerna stämde överens med de svar vi fick i intervjuerna. Intervjuerna 

byggde på de observationer som genomförts tidigare under dagen. I intervjuguiden valde vi 

öppna men inte ledande frågor, vi använde oss av olika typer av frågor för att få fram så 

mycket information som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid parintervjuerna användes 

en halvstrukturerad intervjuguide och vi deltog båda två i intervjuerna. Vi informerade de 

medverkande om syftet med intervjun och att de kunde låta bli att svara på en fråga om det 

kändes obekvämt och även avbryta intervjun när som helst om de önskade enligt de etiska 

råden som nämnts i vårt missivbrev. Intervjuerna pågick i ca 40-60 minuter och spelades in 

samtidigt som en av oss noterade minspel och kroppsspråk samtidigt som en av oss ledde 

intervjun. Vi förklarade för pedagogen varför vi båda deltog i intervjun och vilket vårt syfte 

var, en intervjuade och en noterade kroppsspråk och eventuella följfrågor. Detta gjordes för 

att pedagogerna inte skulle känna sig obekväma då vi var två.  

Med hjälp av några få frågeställningar genomfördes halvstrukturerade intervjuer. I dessa 

intervjuer tog vi del av pedagogernas upplevelser, kunskaper och personliga uppfattningar 

samtidigt som frihet fanns för nya frågor (Gustavsson, 2010). Intervjuerna spelades in samt 

transkriberades. Transkriberingarna ligger till grund för analysen tillsammans med 

observationsanteckningarna (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013; Kvale & Brinkmann, 

2014).  Då det under elevernas skoldag ingick fler pedagoger genomfördes intervjuer med två 

pedagoger varje gång. Parintervjuer kan ge en annan typ av information än vad individuella 

intervjuer ger (Gustavsson, 2010).  Fler personal i klassen kom då till tals och bidrog på så 

sätt med sin kunskap. Parintervjuer fungerar i detta fall då detta inte är något känsligt ämne att 

diskutera. Intervjuerna blev mer som ett samtal där alla kom till tals.  

 

4.6. Reliabilitet och validitet 

Kvalitativa studier har ofta ett litet urval människor för att var representativ för en större 

grupp, därför är det svårt att generalisera (Yin, 2013). Denna studie kan därför inte ses som en 
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generell kunskap som kan tillämpas i alla klassrum. Kunskapen som framgår av denna studie 

ska ses ur respondenternas upplevelse och miljö. Kunskapen skulle kunna användas utifrån 

läsarens egen kontext, så kallad användargeneralisering (Frejes m.fl., 2009). Vårt intresse för 

studien är att se den empirin som pedagogerna medverkar i, därför är deras upplevelser av stor 

vikt. Våra forskningsfrågor lämpar sig för en kvalitativ ansats då både observationer och 

intervjuer används vid datainsamlingen och stärker validiteten i studien (Fejes & Thornberg, 

2009). Validiteten handlar om huruvida metoden verkligen analyserar det vi vill granska d.v.s. 

vilken träffsäkerhet metoden har mot syftet (Hellspong, 2014).  

Genom att genomföra en pilotstudie analyserades intervjuguiden för att få en hög 

validitet. Efter vår pilotstudie ansåg vi att vår intervjuguide fungerade bra. Reliabiliteten 

stärks då båda deltog i observationerna och intervjuerna och att vi kunnat jämföra våra 

anteckningar (Hammar m.fl, 2013; Backman, 2008). Att vi var två gör att reliabiliteten 

säkerställs och att man hjälps med följdfrågor så att inte viktig information missades som var 

av betydelse för studien. Eftersom vi båda deltog i alla intervjuerna blev strukturen likartad, 

detta underlättade även strukturen inför analysen. Genom att vi båda medverkade i 

intervjuerna så påbörjades analysarbetet redan vid dessa tillfällen (Kvale & Brinkmann, 

2014). Metodvalet att göra observationer först och sedan intervjuer stärker validiteten genom 

att vi kan se om data som framkommer i observationerna stämde med data i intervjuerna.   

 

4.7. Etiska aspekter 

Inför en studie är det viktigt att genomföra processen med ett informerat samtycke. Det 

innebär att man informerar de som deltar i studien om syftet med undersökningen och hur 

studien är upplagd och vad det innebär att vara med att delta i forskningsprojektet. Detta 

innebär att deltagarna deltar frivilligt och har rätt att dra sig ur när som helst. För att skydda 

deltagarnas identitet använde vi koder redan i våra fältanteckningar under datainsamlingen. 

(Creswell, 2007; Kvale & Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2011). Avidentifiering av 

skolorna och kommun är viktigt så det inte genom denna information kan går att identifiera 

deltagande personer (Larsson, 2005). Ämnet i vår studie är inte så känsligt men detta måste 

ändå av etiska aspekter genomföras. Informationen gavs både skriftligt genom missivbrevet 

och muntligt. Vi informerade om informations, samtyckes-, konfidentialitet- och 

nyttjandekravet till berörd personal.  Det som framkom i datainsamlingen användes endast i 

det syfte som det samlades in för (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). Missivbrevet 

skickades till rektorer via mail och sedan vidarebefordrade de till sina pedagoger. 

Pedagogerna anmälde sig frivilligt att delta (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013; Kvale & 
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Brinkmann, 2014). Om rektor ansåg att det behövdes ett godkännande av vårdnadshavare så 

erbjöd vi även att skicka missivbrev hem till berörda elever (Vetenskapsrådet, 2011). Detta 

utnyttjades dock inte då vi inte var intresserade av enskilda elever. 

 

4.8 Analys av data 

Vanligaste sättet att göra en dataanalys av intervjuer och observationer är att koda och 

kategorisera data. Man binder olika nyckelord till texten för att underlätta identifieringen av 

det uttalade för att sedan kategorisera de begreppsbildningar man gjort. Sedan görs en 

tolkning av det som finns i texten och man bryter ner texten i fragment. Kodningen och 

kategoriseringen är centralt i en innehållsanalys (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Analysen i vår studie utgår från en kvalitativ innehållsanalys. Processen innebär att vi 

systematiskt sökte strukturer och mönster för att sedan kunna göra slutledningar och få fram 

ett resultat (Fejes & Thornberg, 2009). Analysen av råmaterialet startades direkt efter varje 

insamling för att underlätta minnet av vad som sagts och observerats (Hammar Chiriac & 

Einarsson, 2013). Intervjuerna transkriberades och observationernas fältanteckningar 

renskrevs.  

När all data var insamlad gjordes en kvalitativ innehållsanalys. Materialet kodades i 

kategorier efter nyckelbegrepp och teman från frågeställningarna i vår studie. Vi läste igenom 

texterna båda två flera gånger och antecknade det vi tyckte var relevant för studien (Fejes & 

Thornberg, 2009; Kvale m.fl. 2014). Efter att ha plockat ut meningsbärande sekvenser i 

materialet fick vi fram 20 framträdande kategorier. Allt material klipptes ihop under våra 

kategorier och vi försökte nu hitta nya mönster och strukturer och återkommande teman 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

Nästa steg var att göra en tolkande analys av de kategorierna vi fått fram utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Vi analyserade skillnader och likheter i kategorierna och 

strukturerade dem i fem kategorier (Fejes & Thornberg, 2009; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Att hela tiden återgå till bärande sekvenser i materialet ur olika vinklar har genomsyrat hela 

processen och har gett oss möjligheten att fortsätta i tolkningsfasen som lett oss nya insikter 

och slutsatser. Vi tittade noga på dessa fem kategorier och försökte se samband mellan dem. 

Då vi var två som analyserade materialet ledde det fram till att vi kunde gå djupare in i 

materialet då vi tolkade yttranden från respondenter och iakttagelser i observationerna på 

olika sätt (Backman, 2008).  

Sedan gjorde vi ytterligare en tolkande analys och fick nu fram tre kategorier. När vi 

gjorde detta med den didaktiska teorin som analysredaskap framträdde det att våra tidigare 
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kategorier relaterade till undervisningens tre centrala element, pedagogen, eleven och 

undervisningsinnehållet. Vårt fokus i intervjuer och observationer låg på undervisningen med 

digitala verktyg. Sedan tolkade vi resultatet i ett vidare perspektiv utifrån 

undervisningsstrategier för att se hur undervisningen med digitala verktyg bedrivs i 

grundsärskolan. 

 

5. Resultat  

I analysen redovisas resultatet utifrån den tolkning vi gjort med utgångspunkt ur ett 

sociokulturellt perspektiv, ett didaktiskt perspektiv samt utifrån fem olika 

undervisningsstrategier. Analysen ur ett didaktiskt perspektiv resulterade i tre kategorier. 

Dessa kategorier har utgångspunkt i det vi sett i våra observationer och intervjuer och utifrån 

de tre centrala didaktiska elementen läraren- eleven och stoffet. Här presenteras de under 

rubrikerna Verktyg för eleven, Verktyg för läraren och Verktyg för nu och framtiden. Inom 

varje kategori visade sig även olika teman som blev relevanta att redovisa. Utifrån vår andra 

frågeställning ”Vilka möjligheter och begränsningar finns i arbetet med digitala verktyg i 

grundsärskolan?” har vi medvetet valt att inte ha en egen rubrik eftersom detta integreras i de 

tre element som vi utgår från. Det var tätt sammankopplat och svårt att plocka ut som en 

enskild del, men ändå viktig att ta med. I resultatavsnittet presenteras varje kategori för sig 

med några få underrubriker för att underlätta strukturen för läsaren. Sist gjordes en tolkande 

innehållsanalys med hjälp av fem undervisningsstrategier. Resultatet sammanfattas sedan kort 

under egen rubrik. 

 

5.1. Resultat utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

Resultatet av analysen utifrån ett sociokulturellt perspektiv vävs in i analysen av det 

didaktiska perspektivet eftersom vi i vårt syfte har ett didaktiskt perspektiv i fokus. Det 

sociokulturella perspektivet är tydligt i det sociala samspelet och proximala utvecklingszonen. 

Den första tolkande innehållsanalysen gjordes utifrån ett sociokulturellt perspektiv där 

vi försökte se hur teorin skapade en mening i insamlad data. Lärarna utmanade sina elever i 

undervisningen att vidga sin utvecklingszon genom att använda sig av digitala verktyg. Detta 

gjordes genom att pedagogerna använde sig av dataprogram där de kunde se elevernas 

progression. De använde sig även av digitala verktyg för att motivera och ge eleven möjlighet 

att förkovra sig. En del av pedagogerna ansåg att digitala verktyg kan ge eleven hinder i sin 

utveckling genom att de får för svåra uppdrag eller för lätta uppdrag. Ett annat hinder kan vara 
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att eleverna inte kan hantera digitala verktyg på rätt sätt. Eleverna lär sig också att använda sig 

av olika artefakter genom digitala verktyg. Pedagogerna hade en medveten tanke att planera 

för både individualisering och samspel genom undervisning digitala verktyg. Flera av lärarna 

hade haft farhågor om att undervisningen skulle bli för individbaserad utan social interaktion 

och de menade nu att samspelet mellan eleverna nu istället var bättre än förut. De kunde nu 

mer spontant hjälpa varandra och samarbeta på ett bättre sätt.  

Pedagogerna ansåg att appar och dataprogram ofta har en snabb feedback och positiv 

respons. De menade även att ett positivt bemötande väcker intresse som leder till motivation. 

Vygotskij ansåg att det är av stor vikt att undervisningen utgår från elevernas intresse 

(Lindqvist, 1999). 

 

5.2. Resultat ur ett didaktiskt perspektiv  

Nästa steg i analysen gjordes ur ett didaktiskt perspektiv. Vi kunde nu se att kategorierna om 

undervisning och motivation handlade mycket om eleven, interaktion och kunskaper och 

erfarenheter handlade om läraren, samt perspektiv på digitala verktyg handlade om 

undervisningens innehåll. En del av det material vi plockat in under interaktion som handlade 

om pedagogens samverkan med hemmet flyttades över till undervisningsinnehållet eftersom 

föräldrarna är en yttre faktor som påverkar undervisingen. 

 

5.2.1.  Verktyg för eleven 

Det första didaktiska elementet handlar om eleven i undervisningssituationen, samt hur 

digitala verktyg påverkar elevens skolgång och utveckling. Detta utifrån intervjuerna med 

pedagogerna och hur vi uppfattat det genom våra observationer.  Samtliga pedagoger menar 

att digitala verktyg ger eleven både möjligheter och begränsningar, oavsett om det gäller 

surfplatta, dator eller interaktiva skrivtavlor. Skillnaden på surfplatta och dator är att på 

surfplattan har allt på samma yta, ögat och handen behöver inte byta fokus. Medan man med 

datorn måste byta fokus mellan skärm och tangentbord och tangentbord och mus, både med 

hand och med öga. Pedagogerna såg en vinst med att arbeta med digitala verktyg eftersom 

flera sinnen får arbeta när digitala verktyg används i undervisningen både visuellt, auditivt 

och taktilt.  

 

”Den eleven som inte pratar här i skolan har läst in läxan hemma och skickat in 

så jag kan bedöma hur hon läser.” 

 

 



29 

 

Inte bara ett lärverktyg 

Digitala verktyg fungerar även som ett alternativt verktyg för de elever som har motoriska 

svårigheter eller kommunikationssvårigheter. Flera av lärarna använde sig frekvent av 

talsyntes för att underlätta elevens lärande. En pedagog använde även talsyntesen för att 

eleverna själva skulle höra sin text och självrätta när de hörde vad som lät fel. 

Kommunikationsappar som exempelvis Widgit Go användes av flertal elever för att underlätta 

kommunikationen med pedagoger och andra elever. Kommunikationsapparna på surfplattan 

blev ett komplement till tecken och bilder. En elev med stora motoriska svårigheter använde 

touch-knappar kopplat till surfplatta för att kunna förmedla sig. Pedagogerna berättade att 

eleven genom denna möjlighet fått helt andra möjligheter att visa sina kunskaper.  

Med hjälp av digitala verktyg ges eleverna en enklare möjlighet att dokumentera (skrift, 

foto, sociala medier) vad de gör i skolan. För att sedan använda det hemma för att visa vad de 

gjort under dagen och på så sätt träna på att återberätta och reflektera över sitt lärande. 

Pedagogerna ansåg också att det var lättare att individualisera undervisningen för eleven då 

det finns ett större utbud av appar och program som man kan anpassa till just den eleven. 

Pedagogen kan lägga in ”uppdrag” till eleven och eleven kan då arbeta självständigt och gör 

egna val och planerar sitt arbete. Läroböcker är mer begränsat och kräver att man köper in 

stora kvantiteter för att det ska täcka elevens behov av varierat undervisningsmaterial. 

 

”…vi ju valt bort matteboken helt och hållet och kör mattebok på nätet istället av 

den anledningen att det är ju mycket lättare att individualisera för eleverna.” 

 

Motivation  

Motivation ansåg pedagogerna var den största vinsten med att arbeta med digitala verktyg och 

det var även något vi såg i våra observationer. Eleverna blev engagerade i sitt arbete och 

eleverna utvecklas genom att de får fler verktyg att arbeta med. Men även om de allra flesta 

eleverna blev motiverade och ville arbeta med digitala verktyg så fanns det på en av skolorna, 

en elev som inte alls tyckte om digitala verktyg och då bara var ett tvång som sänkte 

motivationsgraden. 

En orsak till att digitala verktygen ansågs motiverande är att eleven får direkt feedback på 

sitt arbete. När eleven använder digitala verktyg så ger de flesta appar och program 

omedelbara belöningar. Belöningarna är ofta i form av en bild, ljud eller ett uppmuntrande 

ord.  
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I vissa appar kunde man även samla på belöningar som kunde skrivas ut. Ett exempel på 

detta är matematikprogrammet MattePortal som användes av en mellanstadieklass på 

grundsärskolan. Denna belöning är omedelbar och eleven får direkt respons på det eleven gör, 

det får man inte genom att använda lärobok.  Detta handlar om yttre belöningar så som beröm 

och omedelbar belöning från de appar och program som eleven arbetar med. En skola hade 

även yttre belöningar i form av långsiktigt belöningssystem för att få datortid, surfplatte-tid, 

spel, lego. Belöningen fick eleverna efter att de uppnått de mål som pedagogen hade satt upp. 

Yttre motivation kunde vara beröm från pedagogen/personal men också från andra elever när 

de interagerar med varandra. Den inre motivationen var att de vissa situationer kunde välja 

vad de skulle arbeta med utifrån lärarens urval. Elevernas egna intressen togs tillvara och de 

tyckte det var roligt. 

 

”…framförallt man får motivationen padda säger de ju aldrig nej till. Tittar de på 

bilder så säger de ju nästan aldrig nej till…  

 

5.2.2 Verktyg för pedagogen 

Det andra didaktiska elementet handlar om pedagogernas roll i arbetet med digitala verktyg i 

undervisningen. Syftet med att använda digitala verktyg i undervisningen var skiftande och 

mer eller mindre tydligt mellan pedagogerna. De digitala verktygen användes i många olika 

ämnen men främst i matematik och svenska. Här var det tydligt att det fanns fler olika digitala 

verktyg som passade för ändamålet. Flera lärare kunde under samma lektion använda sig av 

flera olika verktyg som exempelvis interaktiv tavla och surfplattor. I det enskilda arbetet som 

pedagogerna planerade för eleverna var det främst surfplattor som användes men även bärbara 

datorer.  Pedagogerna såg det som en stor fördel att eleverna kan arbeta självständigt och få 

sitt arbetsmaterial individualiserat på ett enkelt sätt. Men för att få ett bra resultat när eleverna 

arbetar självständigt med digitala verktyg så ansåg flera av pedagogerna att det krävs en 

närvarande pedagog.  Även om digitala verktyg ofta är självrättande så måste pedagogen ha 

kontroll över vad eleven gör för att kunna följa kunskapsutvecklingen. Samtidigt som 

interaktionen mellan lärare och elev är viktig. Pedagogerna ansåg sig även ges större 

möjlighet att individanpassa undervisningsmaterialet genom att använda digitala verktyg 

eftersom de fick tillgång till ett större utbud av material. De kunde lättare anpassa materialet 

till elevernas behov och sparar på så sätt planeringstid. Samtidigt är det en begränsning att allt 

inte är granskat av expertis och att lärarna upplevde att tar tid att verkligen granska alla appar 

och program som finns. Pedagogerna ges också en större möjlighet att variera mellan olika 
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sätt att angripa ett ämne exempelvis genom, böcker, texter, digitala verktyg och konkreta 

material. I de ämnen pedagogerna uppgav att använde sig mest av digitala verktyg var i 

matematik, svenska och kommunikation. 

Surfplattor och datorer användes mer som ett redskap i elevernas individuella 

undervisning. Många av de program och appar som användes var självrättande och läraren 

kunde även i många fall följa upp elevens resultat på sin egen enhet. Läraren hade då även 

möjlighet att själv begränsa vilka övningar eleverna skulle arbeta med. Ett problem som 

lärarna såg var att det fanns mycket som lockade med de digitala verktygen och det var lätt för 

elever att lockas till att byta app eller program utan lärarens vetskap.  

 

”…sen så är det väldigt hög motiverande verktyg som kan gå lite överstyr när man 

alltså att det kan vara svårt att. Det är bra att det är motiverande men det kan vara 

svårt att begränsa sig till jobbet så att bryta och att faktiskt göra det man ska göra på 

en lektion.” 

 

Någon lärare berättade att de använder sig av en funktion som heter guidad åtkomst, som 

finns i surfplattor, för att eleverna endast ska komma åt just det de är tillåtna att arbeta med. 

Många av eleverna har ett kort koncentrationsspann och blir lockade av andra aktiviteter.  

Genom digitala verktyg gavs pedagogen möjlighet att reflektera över elevens lärande på 

ett överskådligt sätt. Pedagogen kunde även bedöma eleven då den utifrån att eleven fick ett 

nytt verktyg att visa sin kunskap med. 

Citat från en pedagog: 

 

”Jag tog kort på när han målade en pojke på papper där ingen hade kunnat se 

vad det var, för det var bara kludd liksom. Sen dagen efter fick han måla en pojke 

på iPaden, jättetydligt med ögon och fräknar och allt möjligt. Så det var 

jätteskillnad, verkligen!” 

 

Citat från en annan pedagog: 

 

”Det var ju någon gång som vi satt här och eleven hade ja och nej på sina 

toucher till exempel, då helt plötsligt kunde hon månadernas ordning och vi vet 

inte riktigt hur eleven har lärt sig det. För att vi inte haft verktygen innan att kolla 

av det så att säga.”  
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Individualisering och samspel 

Ett tydligt mönster var att pedagogerna använde de digitala verktygen för olika ändamål. Vid 

undervisning med interaktiva tavlor gavs eleverna stora möjligheter att interagera och delge 

varandra sina kunskaper under vägledning av pedagogen. Pedagogerna menade att de redan i 

sin planering planerade för samspelet mellan eleverna och kunde då variera mellan olika 

samspelspartner och i olika konstellationer, grupp, två och två, en till en mellan lärare/elev 

och elev/elev.  

Det som är utmärkande för alla skolor är att alla pedagoger ansåg att det sociala 

samspelet utvecklas med hjälp av digitala verktyg. Med dator och surflattor sker interaktionen 

mellan lärare och elev eller elev och elev. Vid arbete med interaktiva tavlor sker det i mindre 

eller större grupp.  Eleverna blir också bättre på att kommunicera och samspela med andra 

genom användandet av digitala verktyg, både med vuxna och framförallt andra elever.   

 

Fyra elever i åk 1-4 på träningsskolan varav en elev med grav autism och utan 

talat språk eller tydliga tecken. Eleverna visade under sin matematiklektion hur 

de kunde samspela med varandra framför den interaktiva skrivtavlan. Eleverna 

hade tidigare tyckt att samarbete varit svårt men den interaktiva skrivtavlan hade 

öppnat ett intresse enligt pedagogen, som överbyggde detta. Alla eleverna hade 

gjort framsteg i processen att kunna samspela och kommunicera med andra men 

främst eleven med autism. (Observationsberättelse) 

 

Det förekom också att ”duktigare” elever hjälpte de elever som hade större svårigheter. 

Eleverna lärde sig också att vänta på sin tur och att man inte hela tiden ska vara i centrum 

själv utan att andra också får och kan vara det. I undervisningen var samspelet som en röd tråd 

oavsett vilket digitalt verktyg man använde sig av. Men surfplattorna var de verktyg som även 

används mest för individuell undervisning. 

Alla pedagogerna ansåg att digitala verktyg är väldigt bra för elever i grundsärskolan 

och för elever i behov av särskilt stöd. Men för att arbetet med digitala verktyg ska fungera 

måste det finnas engagerade och kunniga pedagoger som vill och törs undervisa eleverna 

genom digitala verktyg. En av pedagogerna uttryckte sig så här om detta: 

 

”Ja och sen så är det väl alltid som det här vi pratar om med verktyg… jag 

brukar säga att alla måste vara med på tåget. Det finns alltid motsträvare men det 

ju oftast så att motsträvare ofta känner att de inte har kunskapen och då vill de 
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kanske inte, men då måste man få motivationen. Kanske man måste sätta krav. 

Krav att det här är framtiden och det här ska du kunna och det finns med i din 

anställning.” 

 

5.2.3 Verktyg för nuet och för framtiden 

Det tredje didaktiska elementet som handlar om undervisningens innehåll och form, präglas 

här av det som egentligen ligger utanför klassrumssituationen men som påverkar det som sker 

i undervisningen.  

 

Samverkan  

Tre av de klasser vi besökte använde även digitala verktyg i kontakten med hemmen. Det som 

många pedagoger utryckte var att de inte kunde skicka hem surfplattan med exempelvis läxor 

då det finns risk att surfplattan inte kommer tillbaka i tid. De hade också farhågor om att 

surfplattan kunde gå sönder och det är ett ömtåligt verktyg. Samverkan skedde då istället 

genom att blogga på sociala medier. Att blogga på olika sätt ansåg pedagogerna gav flera 

fördelar. Det blev ett kommunikationsstöd för eleven att kunna berätta hemma vad de gjort i 

skolan och kunde använda de bilder som lagts ut. Av sekretesskäl hade de alla valt att ha låsta 

bloggar så att endast berörda hade tillgång. Föräldrarna hade på det här sättet en god insyn i 

skolans arbete och kommunikationen mellan skedde snabbt. Responsen från hemmen var 

mycket positiv enligt pedagogerna.  En av pedagogerna med lite äldre elever, gjorde även 

eleverna delaktiga genom ”veckans blogg” då eleverna fick skriva och lägga ut något 

intressant ämne på klassens blogg.  

 

Framtiden 

Flera pedagoger menade att syftet med att överhuvudtaget använda digitala verktyg handlar 

om att förbereda eleverna inför mötet med samhället och framtiden. Vårt samhälle blir allt 

mer digitaliserat och skolan måste då förbereda eleverna att möta denna digitala värld. I 

styrdokumenten för grundsärskolan nämns de digitala verktygen som vägar för att nå 

kunskapsmålen. Användningen av digitala verktyg blir ett sätt att bli delaktiga i vårt samhälle. 

Att inte alla lärare och elever har tillgång till varsin surfplatta eller dator gör det svårare att 

arbeta med hela gruppen och utveckla undervisningen. Även förutsättningar som krånglande 

nätverk och skrivare för exempelvis vissa surfplattor togs upp som en begränsning för en 

positiv utveckling.  
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”…jag ser det mer som att det krävs mer av pedagogen i det läget eftersom 

samhället är på väg att utvecklas och det är digitala prylar överallt och då… 

skolan måste hänga med…” 

 

Erfarenheter och utbildning 

De pedagoger vi mött menar att vi i nuläget inte har en likvärdig skola vad gäller de digitala 

verktygen då det ser så olika ut i kommuner och även skolor inom samma kommun. Detta 

gäller både vad gäller inköp av verktyg och utbildning för pedagogerna. På skolorna ser 

förutsättningarna väldigt olika ut beroende på pedagogernas intresse. Fem av de tolv lärare vi 

intervjuade var IKT-pedagoger och hade hand om skolans utbildning för de andra lärarna. 

Alla dessa fem angav att de lärt sig av eget intresse och de endast fått någon enstaka 

utbildning. Böcker, internet, att våga vara nyfiken och att testa var vägar som man hämtat 

kunskap på. Två av dessa pedagoger angav också att när de varit iväg på utbildning så 

upplevdes det att de kunde mer än utbildaren.  

 

”Jag har varit iväg på någon… jag har varit iväg på en utbildning om särskolan 

och digitala verktyg och jag blev så här, oj men det där kunde jag för fem år 

sedan.” 

 

Flertalet av de pedagogerna, som inte var IKT-pedagoger, som vi talade med hade ett genuint 

intresse och en vilja att arbeta med digitala verktyg. Pedagogerna var enade om att det var 

deras intresse eller inte intresse för de digitala verktygen som styrde utvecklingen av deras 

undervisning. De flesta pedagogerna ansåg att de lärde sig mest av var att utbyta erfarenheter 

med sina kollegor. En lärare uttryckte en önskan att få lära sig mer om vissa appar och 

program. Flera av pedagogerna uttryckte även att det är viktigt att få en balans i 

undervisningen mellan de digitala verktygen och den traditionella undervisningen så eleverna 

även fick med sig andra kunskaper för att klara sig i framtiden både med och utan digitala 

verktyg. 

 

5.3. Resultat utifrån undervisningsstrategier 

Den didaktiska frågan Hur? handlar om vilka undervisningsstrategier som används. Dessa 

strategier uttalades inte av lärarna i intervjuerna men vi kunde tolka dem i vårt textmaterial, 

från våra observationer och intervjuer under analysen (Patel & Davidsson, 2011). Vi utgick 

från de undervisningsstrategier som Silwia Claesson (2009) beskriver i sin bok: Lärarens 
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hållning. Undervisningsstrategin Handens arbete användes nästan hela tiden i arbetet med 

digitala verktyg. Eleverna är i rörelse och lär sig genom att prova sig fram. Man använder sig 

av flera sinnen samtidigt då det händer mycket på skärmen. 

Framträdande för arbetet men digitala verktyg var att pedagogerna upplevde att 

verktygen var motiverande både för eleverna och för pedagogerna. Detta kan vi koppla till 

undervisningsstrategin, Naturen som förebild. Strategin handlar om att eleven själv ska vilja 

arbeta för att lära sig och man lär sig genom egna erfarenheter. Motivationen var ständigt 

återkommande både i intervjuer och i observationer, då de digitala verktygen inte bara 

används som lärverktyg utan även som alternativa verktyg. Verktygen gjorde eleverna mer 

delaktiga och de kunde visa sina kunskaper på ett enklare sätt som även blev tydligt för 

eleverna själva. På så sätt blev eleverna mer självständiga och pedagogen kunde ta ett litet 

steg tillbaka.  

En annan orsak kan vara att verktyget visualiserar och förstärker med ljud. Eleven får 

använda flera av sina sinnen. Detta knyter an till undervisningsstrategin Åskådlighet. 

Pedagogen kan med hjälp av de digitala verktygen göra undervisningen mer förståelig genom 

att exempelvis använda den digitala skrivtavlan att visa filmer, plocka in bilder från internet 

och på andra sätt åskådliggöra stoffet för eleverna. Åskådligheten kan också knytas an till de 

bilder och scheman som användes med digitala verktyg på skolorna för att strukturera 

elevernas dag. Att ha samling på den interaktiva tavlan ansåg en lärare hade lyft samlingen så 

att flera elever på kort tid hade gjort stora framsteg. Samtidigt kan man tolka att det skulle 

kunna bero på att de inte hade haft tavlan särskilt länge och att det fortfarande bara var en 

effekt av det ”nya” och fortfarande motiverande.  

De interaktiva tavlorna blev ett verktyg för att samspela med varandra. Samspelet 

skedde både mellan eleverna och mellan elev och lärare. Det berodde på hur läraren hade 

planerat undervisingen.  

 Dialogen är en undervisningsstrategi som bygger på ett relationellt perspektiv där 

kunskap föds ur dialogen med andra människor. I samtliga klasser fanns olika grader av denna 

undervisningsstrategi. I de klasser där pedagogerna verkligen uttalade vikten av samspel och 

interaktion mellan eleverna kunde vi se hur eleverna självmant hjälpte varandra utan 

pedagogens inblandning. Detta i sin tur skapar då möjlighet till kamratbedömning vilket 

gynnar elevens reflektion på eget lärande vilket även Mitchell (2008) anser. Dialogen blir då 

en undervisningsstrategi som gynnar allt lärande, oavsett digitala verktyg. Pedagogerna ansåg 

att de digitala verktygen underlättade samspel framförallt de interaktiva tavlorna men även 

surfplattorna. Vid de interaktiva tavlorna blev samspelet ofta i större grupper där läraren hade 
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en framträdande roll som ledare men kunde även lämna den rollen till eleverna. Med 

surfplattorna blev samspelet oftast en dialog mellan mindre grupper eller mellan lärare-elev. 

Även om samspel var framträdande så var individualisering något som pedagogerna såg som 

en annan fördel med digitala verktyg. Genom att det finns ett stort utbud av material kunde 

pedagogerna hitta lämpliga arbetsuppgifter för varje elev utan att det blev tydligt för eleverna 

att de arbetate på olika nivåer. Mycket av repetitionsarbetet skedde med de digitala verktygen 

och det kan relateras till undervisningsstrategin, helhet och del. Kunskap ska läras in och 

tolkas till en form av generalisering så man kan använda kunskapen även utanför skolan.  

 

5.4 Sammanfattning utifrån syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur pedagoger använder digitala verktyg 

inom grundsärskolan utifrån ett sociokulturellt och ett didaktiskt perspektiv. Hur bedrivs 

undervisningen i grundsärskolan? Vilka möjligheter och begränsningar ger digitala verktyg?  

Resultatet av vår analys visade att ur ett sociokulturellt perspektiv blev samspelet 

framträdande. Eleverna hjälpte varandra mer spontant och lärarna planerade för samspel på ett 

mer medvetet sätt enligt flera av de pedagoger vi intervjuat. 

Ur ett didaktiskt perspektiv blev det mest framträdande att pedagogerna ansåg att 

eleverna lärde sig både auditivt, visuellt och taktilt genom att arbeta med digitala verktyg. 

Digitala verktyg kan vara ett alternativt verktyg för elever med motoriska svårigheter och 

kommunikationssvårigheter. Det var också tydligt att pedagogerna ansåg att eleverna blev 

motiverade genom arbete med digitala verktyg.  En orsak till detta kan vara den omedelbara 

feedback som appar och program ger och som stimulerar en yttre motivation. En annan orsak 

kan vara den inre motivationen som stimuleras av att pedagogerna kan styra val av appar efter 

elevernas intressen och individualisera enklare efter elevens behov.  Pedagogerna kunde 

också med hjälp av olika sociala medier ha en enklare och snabbare samverkan med hemmet. 

Tre av de klasser vi besökte hade bloggar för att visa vad som skedde under dagen och för att 

snabbt få ut information till föräldrarna. Detta blev även ett samtalsstöd för föräldrar och barn 

om skoldagen.  

Dagens samhälle kräver kunskaper och erfarenhet av digitala verktyg i skolan, fritiden 

och sysselsättning för att bli delaktig. Flera pedagoger påtalade att detta samhällsperspektiv 

och styrdokumenten var det övergripande syftet för att arbeta med digitala verktyg i 

grundsärskolan. För att det ska bli ett positivt resultat för eleverna måste pedagogerna vara 

engagerade, finnas till hands och ha ett intresse för att utveckla sin undervisning med digitala 
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verktyg. Att utbyta erfarenheter med kollegor ansågs vara det bästa sättet att lära sig om 

digitala verktyg.   

I analysen utifrån fem undervisningsstrategier fanns de alla fem representerade i mer 

eller mindre utsträckning. Åskådlighet, Dialogen och Naturen som förebild kan ses som de 

mest framträdande. 

Digitala verktyg ger eleverna olika möjligheter i sitt lärande och i sin utveckling. Som 

ett alternativt verktyg ges eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor trots svårigheter men 

samtidigt kan de digitala verktygen också locka eleverna till att göra annat som de inte ska. 

För pedagogerna öppnas möjligheter till en större variation av undervisningen. De 

begränsningar som studien visade var att det är tidskrävande att granska appar och program 

som finns. 

 

6. Diskussion 

Vårt syfte med denna studie handlar om att ta reda på hur arbetet med digitala verktyg i 

grundsärskolan ser ut utifrån ett didaktiskt perspektiv. Didaktiken innehåller alltid de centrala 

elementen eleven-läraren och undervisningens innehåll. I analysen av resultatet kunde vi se 

hur våra olika kategorier kunde kopplas till de centrala didaktiska elementen. I diskussionen 

vill vi även koppla och diskutera resultatet till de didaktiska frågorna Vad? Varför? och Hur?  

Under rubriken Didaktiskt perspektiv och undervisningsstrategier diskuterar vi med 

utgångspunkt i vårt syfte och vår frågeställning om hur undervisningen bedrivs i 

grundsärskolan. Utifrån vår frågeställning vill vi även se de möjligheter och begränsningar 

som finns med digitala verktyg i grundsärskolan, detta diskuteras under Möjligheter och 

begränsningar. I vår Metoddiskussion tittar vi kritiskt tillbaka på hur studien har utförts och 

värderar hur genomförandet påverkade resultatet. Som avslutning presenterar vi kortfattat 

våra Slutsatser och reflektioner samt förslag på Vidare forskning. 

 

6.1. Resultatdiskussion 

6.1.1 Didaktiskt perspektiv och undervisningsstrategier   

I undervisnigen använder sig pedagoger av olika teorier och strategier. Frågan är om de är 

mer utmärkande för grundsärskolan än grundskolan men det ligger utanför denna studies 

avgränsningar. Strategierna relaterar även till didaktiken och olika inlärningsteorier. 

Hur undervisningen bedrivs i grundsärskolan med hjälp av digitala verktyg kan vara 

väldigt varierande och vi kunde se att alla de fem undervisningsstrategier vi framställde i 
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analysen fanns representerade mer eller mindre. Det var tre av dessa fem 

undervisningsstrategier som var mer framträdande: Dialogen, Naturen som förebild och 

Åskådlighet. På de skolor där undervisningsstrategin Dialogen var framträdande kunde vi se 

att kunskapsperspektivet var härskande, ur vår tolkning. Dialogen blev framträdande och det 

stärker de idéer som finns i den sociokulturella teorin att man lär i samspel med varandra 

(Säljö, 2014). Detta framkom tydligt i vår studie hur motiverande det är att arbeta med 

digitala verktyg. En orsak till att de digitala verktygen verkar så motiverande kan bero på att 

man ofta får direkt feedback som belöning om man arbetar med appar och program i digitala 

verktyg.  Detta kan man koppla till undervisningsstrategin Naturen som förebild. Det var 

intressant att se och få höra hur motiverade elever och pedagoger var i arbetet med digitala 

verktyg. Beror det på att vi var på skolor där det arbetade pedagoger som var intresserade och 

engagerade i arbetet med digitala verktyg och att detta smittade av sig på eleverna?  

När man arbetar med digitala verktyg så arbetar pedagogerna med att se film, motoriska 

övningar, skriva, lyssna, titta o.s.v. detta gör att eleverna får använda flera sinnen och detta 

kan man då koppla till Åskådlighet. Digitala verktyg gör det möjligt för pedagoger att variera 

undervisning samtidigt som eleverna ges möjlighet att lära sig genom flera sinnen. Att få 

använda flera sinnen i inlärningen är bra för alla elever men kanske extra viktigt för elever 

med särskilda behov (Kagohara m.fl., 2012; Miller m.fl., 2013; Rodríguez m.fl., 2013). Ur ett 

sociokulturellt perspektiv är det viktigt att vi använder medierade verktyg, digitala verktyg, då 

samhället hela tiden utvecklas och kunskap om dagens teknik behövs för att klara sin vardag 

(Säljö, 2014). I arbetet med digitala verktyg var det främst spår av den sociokulturella teorin 

vi kunde se i form av det sociala samspelet och den proximala utvecklingszonen. (Håkansson 

& Sundberg, 2012). När eleverna även fick möjlighet att samspela med varandra utmanade de 

sin proximala utvecklingszon (Säljö, 2014). Enligt vår tolkning kan man även koppla den 

sociokulturella teorin till ett samhällsperspektiv där individen, kulturen och samhälle är viktig 

i all undervisning. Man lär sig genom att uppleva. Då undervisningen utgår från att eleverna 

ska förberedas för samhället utanför skolan. Detta kan kopplas tillbaka till det syfte som flera 

pedagoger hade med sin undervisning och de digitala verktygen.  

 

”…vi noga med att vi blandar i gruppen så även om vi har läsgrupp för dom 

som ha börjat läsa lite så ser vi alltid till att vi kommunicerar allihopa bara för 

att ha förebilder hos varandra och dra varandra till den proximala 

utvecklingszonen. Och det är därför vi jobbar mycket i stor grupp och vi tar 
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tavlan när vi har iPads och sånt vi sitter ju väldigt sällan ensamma med iPaden 

det är ju N men det är ju för att hon behöver träna på tekniken helt enkelt…” 

 

Det vi fann genom vår studie var att digitala verktyg användes främst i matematik, svenska 

och kommunikation. Kan detta bero på att appar och program har utvecklas mer inom dessa 

ämnen än andra ämnen? Digitala verktyg främjar elevens självständighet och tilltro att klara 

en uppgift. Digitala verktyg uppmuntrar eleverna att ta mer ansvar för sitt eget lärande, då 

eleverna får möjlighet att få enskilda uppdrag på surfplattan som den styr över själv (jmf. 

Burden m.fl., 2012). Men för att få en positiv utveckling i undervisningen med digitala 

verktyg krävs närvarande lärare som kan vägleda eleven i sin kunskapsutveckling, menar 

Lantz-Andersson (2009). Men pedagogerna måste även vara medvetna om Hur? Vad? och 

Varför? undervisningen med digitala verktyg ska ske (Rodríguez m.fl., 2013). Det vi såg var 

att man i vissa fall använde sig av digitala verktyg utan att ha tänkt igenom de pedagogiska 

konsekvenserna. Undervisningen utvecklas inte genom att bara byta ut läroböcker mot 

digitala verktyg. Det gäller att använda digitala verktyg som ett alternativt sätt att lära i 

komplement med traditionell undervisning (Fleischer, 2012; Håkansson & Sundberg, 2012).  

Elever i grundsärskolan ska också ges möjlighet att arbeta med digitala verktyg för att 

kunna vara delaktiga i det tekniska samhälle vi lever i. Får eleverna inte det är risken att de 

hamnar utanför samhället (Brodin, 2010). Där eleverna hade tillgång till en ”egen” surfplatta 

såg vi att de var mer förtrogna med det digitala verktyg och visste vad som fanns och kom 

igång mycket fortare med arbetet än där eleverna var tvungna att enas om ett visst antal 

surfplattor ihop (jmf. Burden m.fl., 2012). Flera av pedagogerna påtalade att de kände sig 

manade att arbeta med de digitala verktygen då styrdokument och samhället i stort menade att 

det är en nödvändig kunskap för framtiden. Att inte arbeta med digitala verktyg i 

grundsärskolan skulle vara hämmande för de elever som kanske behöver det mest av alla, för 

att kunna hänga med i ett digitaliserat samhälle. Eleverna möter inte bara digitala verktyg i 

skolan utan även på fritiden. Alla elever har inte tillgång till tekniken hemma och det kan leda 

till ett utanförskap och för dessa elever blir det extra viktigt att skolan tar sitt ansvar. 

Tillgänglighet och kunskaper gör att eleverna blir delaktiga i samhället (SPSM, 2013). Genom 

att kunskapen relateras till en förståelse till hur den kan användas utanför skolan sätts 

kunskapen in i ett samhällsperspektiv som vi också vill kalla ett framtidsperspektiv här. Så ur 

ett didaktiskt perspektiv kan man se att arbetet med digitala verktyg i en klassrumskontext 

påverkas av hur eleven-läraren och stoffet interagerar med varandra. Men som en del i den 
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didaktiska diskussionen finns också frågan varför här det är viktigt att pedagogen ser arbetet 

med digitala verktyg ur ett samhällsperspektiv, för elevens framtid.   

 

6.1.2 Möjligheter och begränsningar 

Det visade sig att det fanns olika begränsningar och möjligheter med digitala verktyg i 

skolorna vi var på. De möjligheter som digitala verktyg ger upphov till är att eleverna kan 

samspela med varandra och med pedagogen på ett annat sätt än med hjälp av läroböcker. 

Detta var alla pedagoger överens om på de skolor som vi besökte. Eleverna får även tillgång 

till en mängd appar och program men det är ett fåtal som fungerar bra ur ett pedagogiskt 

synsätt (jmf. Chou m.fl., 2012). Det viktiga blir här att pedagogen verkligen har ett kritiskt 

tänkande till vilka appar och program som presenteras för eleven. Dessa måste leda fram till 

kunskap och elevens självständiga tänkande. I en artikel publicerad 28 oktober 2015 i 

tidningen Skolvärlden menar forskaren Björn Sjödén att endast en liten del av utbudet 

verkligen lär eleverna något nytt. Att läraren ska tänka kritiskt på vad som presenteras för 

eleven handlar om den didaktiska frågan, Vad?  Att hela tiden vara kritisk i urvalet är inte helt 

lätt då tiden för pedagogerna är knapp och utbudet enormt.  Pedagoger måste vara 

uppmärksamma på vad de använder för program och appar då alla inte är så bra ur en 

pedagogisk aspekt. Om det fanns en bra webbplats för appar och program som är granskade 

av experter, så skulle det vara lättare att navigera i den djungel av program och appar som 

finns (jmf. Rodríguez m.fl., 2013). Detta uttryckte även några av pedagogerna vid våra 

intervjuer på skolorna.  

Samtliga pedagoger ansåg att digitala verktyg är bra för elever som går på 

grundsärskolan. Eleverna utvecklar sig finmotoriskt, kunskapsmässigt och de får använda 

flera sinnen samtidigt dessutom fungerar digitala verktyg som ett alternativt verktyg för 

många i grundsärskolan. Detta ger eleverna större möjlighet att befästa sina kunskaper (jmf. 

Kagohara m.fl., 2012; Miller m.fl., 2013; Rodríguez m.fl., 2013). För elever med 

utvecklingsstörning verkar också de digitala verktygen vara lätta att hantera samtidigt som de 

ger eleverna en utmaning vilket även forskningen påvisar (Agélii Genlott & Grönlund, 2013;  

Stephenson & Limbrick, 2013). Framförallt anser vi att eleverna har det lättare att använda 

surfplatta vid större motoriska svårigheter. Dator kräver att eleven ska klara flera handlingar 

samtidigt då man måste flytta blick och hand mellan skärm, tangentbord och mus. I 

surfplattan finns allt samlat och man upplever att eleverna har lättare då de bara behöver 

koncentrera sig på vad som sker på skärmen.  
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Det som också kom fram av våra intervjuer var att föräldrarna var positiva till digitala 

verktyg och kunde se en uppåtgående kurva i sina barns kunskapsutveckling.  

 

”…och när hen började så hade hen ingen kommunikation över huvud taget så 

utan då jobbade vi fram det med Ipad här ja och nej så hen kan 

påverka…föräldrarna tyckte det var fantastiskt att hen kunde uttrycka sig” 

 

Samtliga skolor hade inte haft digitala verktyg särskilt länge. Alla skolor hade bara haft 

digitala verktyg, som interaktiva skrivtavlor och surfplattor, i mellan ett till två år. Digitala 

verktyg ökar även elevernas självständighet då de kan göra saker med hjälp av digitala 

verktyg som de var tvungna att be om hjälp med tidigare t.ex. kommunikation (jfm. 

Rodríguez m.fl., 2013).  

 

Samverkan  

Kommunikation är viktigt mellan hem och skola men också mellan elev/elev och elev/lärare. 

För att det ska bli möjligt för alla elever så används digitala verktyg i skolorna. Man ökar 

förmågan att kommunicera genom att använda kommunikationsappar på surfplattor. Men man 

måste även se till att eleverna har tillgång till digitala verktyg i skolan, hemmet och fritiden 

för att de ska befästa och utveckla den digitala tekniken (jmf. Rodríguez m.fl., 2013). Digitala 

verktyg skapade också andra möjligheter för samverkan med hemmet. Då man genom sociala 

medier dokumenterade skoldagen gavs eleverna möjlighet att kommunicera om sin skoldag 

med hjälp av digitala verktyg, vilket pedagogerna bekräftade var mycket positivt (jmf. Burden 

m.fl., 2012; Rodríguez m.fl., 2013).  Idag gäller det att använda sig av modern teknik både ur 

ett samhällsperspektiv och ur ett relationellt perspektiv. Detta skulle kunna besvara den 

didaktiska frågan, Varför? i arbetet med digitala verktyg i grundsärskolan. 

 

Utbildning  

Det vi också såg vid våra observationer var att undervisning och kunskapsutveckling skedde i 

de skolor som hade engagerade pedagoger som har ett brinnande intresse för digitala verktyg 

och en vilja att hela tiden lära sig mer. Detta skedde mest genom att pedagogerna bytte 

erfarenheter med varandra och på så sätt utvecklade sina kunskaper inom digitala verktyg 

(jmf. Chou m.fl., 2012; Rodríguez m.fl., 2013). Burden m.fl. (2012) menar i sin forskning att 

det inte behövs så mycket utbildning men att man måste ges tid att ”leka” med digitala 

verktyg och ta del av kollegors erfarenheter. Det krävs kunskap och intresse för att kunna 
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undervisa med hjälp av digitala verktyg, det räcker inte att det står i styrdokument att eleverna 

ska använda digitala verktyg utan man måste veta hur man förmedlar det till eleverna 

(Håkansson & Sundberg, 2012). Detta är en tydlig tendens som syns i samhället. Regeringen 

gav Skolverket i september 2015 ett uppdrag att skapa en IT strategi för skolan. I detta 

uppdrag ingår det bl.a. att pedagoger och personal ska utbildas i användandet av digitala 

verktyg (Utbildningsdepartementet, 2015). Detta stämmer inte med vårt resultat. Enligt vår 

förförståelse så kom vi fram till ett oväntat resultat i vår studie. Utbildning inom digitala 

verktyg var det som pedagogerna efterfrågade mest i vår pilotstudie. Men i denna studie ansåg 

pedagogerna att erfarenhet och intresse var viktigare än utbilning i användandet av digitala 

verktyg, detta påtalar även Håkansson, Sundberg (2012) och Burden (2012). 

 

6.2. Metoddiskussion 

Med det syfte och frågeställningar vi har så tycker vi att den kvalitativa ansatsen passade 

väldigt bra. Vi kunde samla in data i empirin för att förstå och tolka den verklighet vi såg. 

Pedagogerna kunde beskriva och förklara sin verksamhet i intervjuerna utifrån den förståelse 

vi fick genom våra observationer. Då vi båda var med heldagar i verksamheterna, fick vi en 

god förståelse för deras verksamhet och kunde se helheten på användandet av digitala 

verktyg. Vi hade antagligen fått en ännu bättre förståelse om vi kunnat delta under en hel 

vecka och fått se alla olika situationer eleverna deltar i. Detta var dock inte möjligt. De 

eventuella frågor som uppstod under observationerna kunde vi sedan ventilera med 

pedagogerna på efterföljande parintervju.  Den halvstrukturerade intervjuguiden gav oss 

utrymme för det.  Detta gav oss en bra validitet. Vi deltog båda i alla observationer och 

intervjuer. Det medförde att vi fick en bättre helhetssyn då vi såg olika saker fast vi deltagit i 

samma kontext. I transkriberingen av materialet gjorde vi hälften var men den andra fyllde på 

med sina anteckningar och på så sätt blev vi båda delaktiga även i det arbetet. Detta gav oss 

en förtrogenhet med all insamlad data och det underlättade analysen och reabiliteten stärktes. 

Vidare stärktes reabiliteten genom att vi analyserade och skrev tillsammans under hela 

processen. Diskussioner fördes kontinuerligt genom hela arbetet med studien. 

I vårt missivbrev informerade vi rektor och pedagoger om vårt syfte och lät dem ta 

ställning till om föräldrarna skulle informeras om vårt besök. Ur en etisk aspekt kanske vi 

skulle varit mer bestämda på att information skulle gå hem till föräldrar. Vi var en hel dag 

med eleverna och fick en ganska god kontakt med dem även om det var pedagogen vi 

studerade och inte eleverna.  

I vårt urval av skolor för vår studie skulle vi kunna vara kritiska till hur urvalet skedde. 
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Vi kunde ha fått ett annat resultat om vi inte hade varit så öppna med vårt syfte att se hur 

digitala verktyg används i undervisningen i grundsärskolan. Vi lät rektorerna välja ut lämpliga 

pedagoger och då blev det de pedagoger som de visste var intresserade av digitala verktyg. Av 

de pedagoger vi träffade var fem IKT-pedagoger på sina skolor och bland de andra var 

intresset stort. Pedagogerna är kanske inte representativa för hela kollegiet inom 

grundsärskolan, eftersom de vi träffade var de som gick främst i ledet i utvecklingen av 

digitala verktyg. Hade vi varit mer restriktiva med syftet på studien, så hade vi kanske fått ett 

annat resultat som varit mer verklighetsbaserat om hur det verkligen ser ut i grundsärskolans 

verksamheter. Under analysprocessen insåg vi svårigheten i att kategorisera utifrån våra 

frågeställningar. Det blev en lärorik process då vi verkligen fick försöka hitta kategorier och 

teman som blev meningsbärande. Efter att vi plockat om data, fick vi tillslut fram det resultat 

som vi presenterat i vår studie. Resultatet hoppas vi kan bli till nytta i verksamheter med 

elever med utvecklingsstörning. Men det som ska uppmärksammas är att denna studie är liten 

med ett litet urval av respondenter så det resultat vi presenterat går inte att generalisera i stort. 

 

6.3. Slutsatser och reflektioner  

De digitala verktygens vara eller icke vara är inte en fråga. De är här för att stanna! I 

grundsärskolan är de digitala verktygen inte bara ett lärverktyg, utan kan även vara alternativa 

verktyg för att eleverna ska kunna utvecklas optimalt. De digitala verktygen ger eleverna 

motivation att utveckla sitt lärande och ger dem möjligheter att visa sina kunskaper 

exempelvis genom att verktygen används för visualisering, kommunikation och samspel, 

vilket även SPSM (2013) påtalar. Vår studie visar att det är av vikt att läraren är delaktig och 

finns närvarande för eleven i arbetet och att pedagogen är kritisk till vilket innehåll som 

presenteras för eleverna i appar och program. Pedagogen måste reflektera över varför man 

använder digitala verktyg så de inte bara blir en ersättning för läromedel i en traditionell 

undervisning (Fleischer, 2012; Lantz-Andersson, 2009). Pedagogen måste ta tillvara på de 

nya möjligheter som ges. En sådan möjlighet som varit framträdande är att pedagogerna i 

grundsärskolan ofta har ett tätt samarbete med hemmet och de digitala verktygen gett nya 

möjligheter för att underlätta detta. Bloggar och sociala närverk med uppdateringar flera 

gånger per dag var något som sågs positivt av pedagoger, föräldrar och elever.  Det vi 

reflekterade över är att pedagogen måste tänka ur ett integritetsperspektiv innan information 

och bilder läggs ut i sociala medier. Elever och föräldrar måste godkänna vilken typ av 

information som ska läggas ut och vilka som får tillgång. 

  Ur ett samhällsperspektiv blev även digitala verktyg viktiga att använda för att eleverna 
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i grundsärskolan inte skulle hamna i ett utanförskap. Samhället utvecklas hela tiden, mer 

digitala verktyg används och skolan måste förbereda eleverna för delaktighet (Ahlberg, 2013; 

SPSM, 2013). Det mest spännande med resultatet är hur framstående de digitala verktygen 

sågs som samarbetsverktyg. Vårt resultat visar att de digitala verktygen ger många 

möjligheter till individualisering.  Individualisering är något som ska ske men det betyder inte 

att eleverna ska lämnas helt ensamma att arbeta självständigt. För alla elever, men extra 

viktigt för elever i behov av särskilt stöd, är en närvarande pedagog en förutsättning för en 

positiv kunskapsutveckling (jmf. Kjällander, 2011; Lantz-Andersson, 2009). Samtidigt sågs 

digitala verktyg som nya möjligheter till samspel mellan eleverna.  Eleverna hjälpte varandra 

mer spontant och lärarna planerade för samspel på ett mer medvetet sätt. Det var för oss ett 

förvånande men positivt resultat. Pedagogerna ansåg att det bara var positivt för eleverna i 

grundsärskolan att använda digitala verktyg. Detta stämmer väl med det Jane Brodin (2010) 

skriver i sin avhandling och som får avsluta denna studie. 

 

“However, ICT opens doors and facilitates flexible learning in time and space for 

children who have difficulties in attending regular educational settings for 

personal or environmental reasons. Accessibility is a prerequisite for building a 

society and a school for all” (Jane Brodin, 2010, s.101). 

 

6.4. Förslag på vidare forskning 

Efter att ha studerat digitala verktyg i grundsärskolan insåg vi att det skulle vara intressant om 

det gjordes en mer omfattande forskning om detta så det gick att dra mer generaliserande 

slutsatser. Detta område finns relativt lite forskning om i dagsläget. Om en sådan forskning 

skulle göras skulle det även vara intressant att fördjupa forskningen inom de olika 

inriktningarna inom grundsärskolan då behoven antagligen ser olika ut på grundsärskolan, 

träningsskolan och även gymnasiesärskolans, individuella– och nationella program. I en 

liknande studie skulle det vara intressant att se om resultatet skulle stämma överens med vår 

studie om man valde ett annat urval. Vårt urval skedde av de kontaktade rektorerna som valde 

ut de lärare som de tyckte skulle passa för studiens syfte. I en ny studie skulle det kanske 

kunna bli ett annat resultat om syftet inte varit så tydligt för rektorerna. Pedagogerna vi mötte 

under datainsamlingen var ofta framträdande i sin skolas IKT utveckling. 

En annan forskningsfråga skulle kunna vara att se på hur digitala verktyg påverkar 

elevernas möjligheter till samspel. Under vår datainsamling berättade pedagogerna att 

samspelet mellan elev/elev och elev/lärare hade utvecklats mycket för eleverna med autism. 

Att få fördjupa vår studie med att se vidare på vad digitala verktyg gör för elever med autism 
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skulle vara mycket intressant. Samspelet var framträdande i vårt resultat. Kan digitala verktyg 

hjälpa elever med autism att utveckla sitt samspel? Skulle vara intressant att se om det finns 

belägg för det pedagogerna uttryckte.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 

Hej! 

Vi är två lärare vid namn Marie Karlsson och Linda Cederborg som studerar till speciallärare 

med inriktning utvecklingsstörning vid Mälardalens högskola i Västerås. Programmet 

omfattar 90p och vi läser på halvfart genom lärarlyftet. Under höstterminen 2015 kommer vi 

att skriva vår D-uppsats på 15hp med titeln ”Undervisning med hjälp av digitala verktyg i 

särskolan - Ipads och smartboards i praktiken”. Syftet med denna studie är att beskriva och 

analysera hur man arbetar med digitala verktyg inom särskolan.  

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också för 

avsikt att ta hjälp av er verksamma lärare genom intervjuer och observationer. För att samla in 

data till studien planerar vi att genomföra gruppobservationer i klassrum och intervjuer med 

pedagoger för att ni ska kunna delge oss hur ni arbetar med digitala verktyg, Ipads och 

Smartboard, i undervisningen.  Vi kommer endast att observera undervisningen och inte 

enskilda elever. Observationerna önskar vi genomföra på er skola under en dag, gärna då det 

är olika pedagoger som undervisar klassen. Detta för att vi önskar genomföra en gruppintervju 

när eleverna har slutat med de pedagoger som varit undervisande under dagen. Intervjuerna 

kommer att pågå i ca 30-60minuter och spelas in för att vi ska kunna ha det som stöd när vi 

ska analysera resultatet. Vid intervjuer och observationerna kommer vi att ta hänsyn till 

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och att 

ni kan avbryta intervjun/observationen när ni vill. Ditt deltagande kommer att behandlas 

konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas inom ramen för vår studie. Vi 

kommer att avidentifiera materialet och det kommer att behandlas så att obehöriga ej kan ta 

del av det. Den färdiga rapporten kommer att publiceras i databasen DIVA som man kan nå 

via internet.  Vi vore mycket tacksamma om lärare och elever vid er skola har möjlighet att 

medverka. Ni kommer att kontaktas per telefon inom den närmsta veckan för att höra om ni 

har möjlighet att delta. Om ni så önskar får ni ta del av vår studie när den är klar. Om ni har 

några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för mer 

information. 

Med Vänliga Hälsningar 
Mia Karlsson & Linda Cederborg 
Mia Karlsson marie.i.karlsson@motala.se 

Linda Cederborg linda.cederborg@motala.se 

Handledare: Tom Storfors tom.storfors@mdh.se m 

mailto:marie.i.karlsson@motala.se
mailto:linda.cederborg@motala.se
mailto:tom.storfors@mdh.se


52 

 

Bilaga 2 Observationsguide 

Observationsschema/ punkter för observationen innehållande: -mål/syfte med lektioen, 

elevernas engagemang, lärarens engagemang, vilka verktyg, tid, återkommande aktiviteter 

 

Observationsmall – Namn:                Undervisar i:    Arbetat i ______år   

Index Observation Tolkning 

1.Tid, plats, 

episod 

 

 

 

2. Deltagande 

personer 

 

 

 

3. Bakgrund 

eventuellt från 

intervju 

 

 

 

4. 

Miljö/omgivning 

 

 

 

5. Innehåll. 

Uppgift och syfte  

 

  

6. Vad händer, 

vad gör 

läraren/ass, vad 

gör eleverna med 

fokus på:-xxx 

 

  

7. Situationens 

slut 

  

8. 

Reflektion/övrigt 
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Bilaga 3 Intervjuguide  

 

1. Inledning om syfte, planerad tidsåtgång, etiska aspekter och inspelning av intervjun/samtal  

 
2. De observerade lektionerna 

 Berätta  

 Nöjd med  

 Syfte 

 Vem ska lära sig? 

 Vad ska eleven lära sig? 

 När ska eleven lära sig? 

 Med vem ska eleven lära sig? 

 Var ska eleven lära sig? 

 Hur ska eleven en lära sig? 

 Genom vad ska eleven lära sig? 

 Varför ska eleven lära sig? 

 För vad ska individen lära sig? 

 Undervisningsstrategier? 

 

3. Teorier i undervisningen  

 Tankar? 

 Specifika för Ipads och Smart boards? 

 

4. Förutsättningar, möjligheter och hinder med Ipads och Smartboards 

 Bakgrund – Varför? När? 

 Utbildning  

 

6. Avrundning 

 Något du vill tillägga?  

 Återkoppling  

 

7. Tack!  
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Bilaga 4 Kursplaner 

 

Grundsärskolan 

Bild  Årskurs 1-6  
*Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.  

Årskurs 7-9  
*Fotografering och filmande. Hur foto och film kan redigeras med hjälp av digital teknik. 

 

Matematik Årskurs 1-6  
*Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, skriftliga metoder och med 

hjälp av digital teknik. 

Årskurs 7-9  
*Centrala metoder för de fyra räknesätten vid överslagsräkning, huvudräkning, skriftliga 

metoder och med hjälp av digital teknik. 

 

Svenska  Årskurs 1-6  
*Skrivverktyg. Hur tillexempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan 

användas när man skriver. 

 *Handstil och att skriva på dator. 

 *Informationssökning i böcker och på webbsidor för barn. 

Kunskapskrav som knyter an till digitala verktyg är att i årskurs 6 för lägsta betyget E ska 

eleverna kunna medverka i att skriva på dator och i att använda digitala skrivverktyg 

 Årskurs 7-9  
*Handstil och att skriva på dator. 

 *Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll 

kan användas när man skriver. 

 * Digitala kommunikationsverktyg. 

 *Informationssökning i olika medier och källor, tillexempel i uppslagsböcker, 

genom intervjuer och via sökmotorer på internet. 

Kunskapskrav som knyter an till digitala verktyg är att i årskurs 9 för lägsta betyget E ska 

eleverna kunna skriva på dator och medverka i att använda digital stavningskontroll och 

digitala kommunikationsverktyg. 

 

Teknik  Årskurs 7-9  
*Säkerhet vid användning av kommunikations- informationsteknik, till exempel mobiltelefoni 

och internet. 

Kunskapskrav som knyter an till digitala verktyg är att i årskurs 9 för lägsta betyget E i teknik 

ska eleven kunna medverka i att på ett säkert och ändamålsenligt sätt använda redskap och 

teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och andra användningsområden. 

 

Grundsärskolan inriktning träning 

Estetisk Årskurs 1-9  

verksamhet  * Fotografering och filmande 

 *Bildhantering, till exempel med digitalkamera och dator. 

 

Kommun- Årskurs 1-9  
ikation  * Skriva för hand eller på dator, till exempel elevens namn. 

*Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i tidningar, uppslagsböcker, 

bibliotek och via sökmotorer på internet. 


