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Abstract

This is a study about how different digital instruments can be used in education for pupils with autism and 
intellectual disability. The questions formulated to research this chosen area was: “What does teachers 
think  about  digital  instruments  and  interactive  teaching  materials  when  it  comes  to  benefits  and 
disadvantages in the classroom”, “In what ways is digital instruments used as teaching materials in the 
specific school context” and “From a perspective of teaching and learning, what kind of problems and 
opportunities  can  be  gained  from  using  digital  instruments  and  teaching  materials”.  To  gather  this  
information interviews was done with three  specialist  pedagogues  working with the chosen group of 
pupils at three different schools. The material shows that the specialist pedagogues have positive attitudes 
towards working with digital instruments in this specific group of students. 

Nyckelord:  motivation,  specialpedagogik,  specialpedagog/speciallärare, 
grundskola/grundsärskola/gymnasiesärskola/träningsskola, utvecklingsstörning, digitala 
verktyg.
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1 Inledning
Enligt läroplanen för grundskolans tidigare år skall undervisningen anpassas efter varje 
elevs förutsättningar och behov (Skolverket, 2011). Undervisningen skall också i största 
möjliga mån främja elevernas fortsatta lärande och utveckling. För att göra detta skall 
undervisningen ha sin utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 
och kunskaper (Skolverket 2011).

På vilket sätt styrdokumentens krav ska sammanföras med verkligheten ute på skolorna 
kan ibland te sig som en komplex fråga som involverar såväl sammanhang och situation 
i  en  specifik  skolkontext.  Elever  med  en  komplex  diagnos  som  omfattar  grav 
funktionsnedsättning där de kommunikativa avvikelserna är betydande kräver än större 
insikt om specialpedagogiska insatser. När världen kan upplevas annorlunda ställs högre 
krav på att vägen till det gemensamma målet utgår ifrån individen. Det är en prövning 
lärare ständigt står inför, att till så stor del som möjligt möta varje elev där hen befinner 
sig för att på så sätt möjliggöra för hen att uppnå de gemensamma målen. Tiden och 
andra  praktiska  och organisatoriska  prioriteringar  och lösningar  sätter  ramar  för  hur 
mycket som kan klaras av under en arbetsdag. Det är då jakten på de arbetsformer som 
tilltalar  ett  så  stort  antal  elever  som möjligt  som ytterst  blir  viktig  när  nya  verktyg 
introduceras och alternativa arbetsområden prövas.

Digitala  verktyg  har  det  senaste  decenniet  fått  allt  mer  utrymme  i  grundskolans 
undervisning. Idag är nog de flesta överens om, att utan att gå in på de för och nackdelar 
som kan finnas med användningen av digitala verktyg, så är det en förutsättning för 
elevernas framtid att de lär sig hantera dessa. I den utvalda skolformen förekommer 
andra utmaningar än i grundskolan, en av dessa är frågan om hur elever motiveras som 
kan skilja sig från personer utan diagnos.

Det  var  en  dag  då  min  arbetsplats  var  på  utflykt  i  skogen  tillsammans  med 
förskoleklassen.  Plötsligt  var  där  en  liten  pojke  bredvid  mig  som  pratade  och 
gestikulerade. Inte förstod jag ett ord av vad han sa men ändå var det solklart vad han 
ville uttrycka: – Spagetti och köttfärssås är bra matsäck! 
Den  där  pojken  och  jag  lärde  känna  varandra  de  följande  åren  och  den  värld  han 
förmedlade var fascinerande. Att hitta alternativa vägar till förståelse är den utmaning 
som inspirerat och det är också det som ligger till grund för den här uppsatsen. Oavsett 
elevgrupp är medvetenhet om digitala verktygs möjligheter i klassrummen relevant för 
alla som på ett eller annat sätt är involverade i undervisningsfrågor där varje elev ska 
kunna erbjudas en anpassad och elevnära undervisning. 

I  denna  studie  är  min  intention  att  undersöka  hur  ett  antal  lärare  inom  särskolan 
resonerar  kring  de  förändrade  förutsättningarna  för  att  arbeta  med  elever  med 
autismspektrumdiagnos och utvecklingsstörning. På vilka sätt använder lärarna sig av 
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digitala verktyg i sin undervisning för att stimulera och utmana elever med begränsad 
förmåga att kommunicera och interagera med andra?

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet: Att  undersöka  motiv  för  användandet  av  digitala  verktyg  och  interaktiva 
läromedel i en specifik elevgrupp med autistisk diagnos.

Frågeställningar:

- Lärares  syn  på  de  digitala  verktygen  och  interaktiva  läromedlens  för-  och 
nackdelar i klassrumsmiljön.

- Hur används digitala verktyg som läromedel i den specifika skolkontexten.

- Vilka  problem  och  möjligheter  erbjuder  användningen  av  verktyg  och 
läromedlen ur ett undervisnings- och lärandeperspektiv
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2 Begreppsförklaringar: 
Autism,  utvecklingsstörning,  specialpedagogik,  specialpedagog/speciallärare, 
grundskola/grundsärskola/träningsskola, digitala verktyg och motivation. 

Begreppet  autism  är  i  dagsläget  ett  omdiskuterat  samlingsnamn  med  flertalet 
undergrupper. Här presenteras två definitioner av vad autism innebär, båda utgår ifrån 
den så kallade Wings triad. Ett verktyg som den brittiske psykiatrikern Lorna Wing tog 
fram  och  som  beskrev  de  tre  huvudrubrikerna  inom  diagnosen  autism.  Dessa  tre 
huvudrubriker sammanfattar de tre områden som en person skall ha svårigheter inom 
för att bli diagnostiserad med autism.

Bildtext: Ovan ser vi en beskrivning av Wings triad som visar de tre stora svårighetsområden som en  
person med autism upplever.

Autism och Aspegerförbundet ger följande beskrivning:

”Autism är en medfödd eller  tidigt  förvärvad  genomgripande funktionsnedsättning,  vars 
symtom  visar  sig  före  tre  års  ålder.  Autism  förekommer  ofta  tillsammans  med  andra  
funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, epilepsi, syn- och hörselskador. Det är fler 
pojkar än flickor som får diagnosen”

Vidare skriver de att en stor del av barn med autism har olika former av förseningar 
eller  störningar  i  sin  språkutveckling,  i  vissa  fall  uteblir  talet  helt.  Avvikelserna  i 
kommunikationen handlar huvudsakligen om att förstå meningen med kommunikation 
och social interaktion snarare än kliniska språkproblem. Ofta har personer med autism 
oberoende av begåvningsnivå ett  snävt  register  av beteenden och intressen som kan 
komma att utvecklas till fixeringar. Dessa svårigheter beror på att dessa individer har en 
svag föreställningsförmåga, det kan då bli svårt att hitta på nya saker att göra eller att 
tänka sig in i hur något kommer att vara.
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Att  ha  autism  kan  också  innebära  svårigheter  inom  en  del  kognitiva  förmågor  till 
exempel  uppmärksamhet,  imitation,  symbolhantering,  begreppsbildning  och 
generalisering.  Inlärningsförmågan  är  reducerad  hos  barn  med  autism  på  grund  av 
brister inom dessa områden.

Gillberg  (1999)  fram  håller  att  diagnosen  autism  är  ett  paraply  med  flera  olika 
undergrupper  som går  in  och  ut  ur  varandra.  Tillsammans  kan  dessa  undergrupper 
sammanfattas  i  autismspektrumdiagnosen  (atypisk  autism,  autismliknande  tillstånd, 
Aspergers  syndrom,  autistiska  drag,  desintegrativ  störning,  retts  syndrom,  infantil 
autism). Autismdiagnosen kan delas in i tre grader, svår/grav, medel och lindrig (den 
lindriga kallas ibland högfungerande autism och också ibland men här råder det delade 
meningar likställs med Aspergers syndrom). 
De flesta barn med autism har också en utvecklingsstörning, de två diagnoserna skall 
dock hållas isär då vissa symptom är specifika för den ena och vissa för den andra. Att 
se  klara  tecken  på  autism är  lättast  hos  den  normalbegåvade  gruppen  med  autism. 
Gillberg  (1999)  har  sammanställt  ett  antal  centrala  diagnoskriterier  som  ingår  i 
begreppet  autism och  som erbjuder  en  sammanhållen  och övergripande  bild.  Enligt 
författaren  visar  individen  symptom  på  en  allvarlig  begränsning  av  förmåga  till 
ömsesidig  social  interaktion  och  kommunikation.  Vidare  förekommer  allvarliga 
begränsningar  vad  gäller  språkförståelse,  gestförståelse,  symbolförståelse  och 
uppenbara  svårigheter  och  avvikelser  när  det  gäller  att  uttrycka  sig  verbalt  och 
ickeverbalt.  Med problembilden  följer  en  kraftig  begränsning  i  beteenderepertoaren. 
Bristande föreställningsförmåga får konsekvenser för förmågan att fantisera. Individen 
uppvisar  utstuderade  ritualbeteenden,  rutiner  och  avvikande  lekbeteende.  Inom 
forskning återstår en mängd obesvarade frågor som söker svar till varför det föds barn 
med autism.  Teorier  kring orsakssamband mer  specifikt  för autism ligger  inte  inom 
ramen för denna studie med fokus på pedagogiska och didaktiska frågor som på ett eller  
annat sätt involverar diagnosen autismspektrumdiagnos.

Fortsättningsvis  kommer  autismspektrumdiagnos  att  användas  för  att  beskriva  den 
elevgrupp som det handlar om. Det begreppet är det mest  övergripande så att  ingen 
hamnar  i  ett  missvisande  fack  samtidigt  som  att  alla  har  svårigheter  med  de  tre 
punkterna i Wings triad. Tillägget normalbegåvad/ med utvecklingsstörning kommer att 
förekomma.

Utvecklingsstörning är  ett  tillstånd som uppstår  när  hjärnan skadas till  följd av till 
exempel  kromosomförändringar,  förlossningsskador,  undernäring,  sjukdom, 
fosterskada,  olika  former  av olyckor,  genetiska  skador,  ämnesomsättningsrubbningar 
och hjärnmissbildningar.  För att  få diagnosen utvecklingsstörning måste personen ha 
nedsatt intelligens och ha svårt att fungera i vardagen. Utvecklingsstörning finns i flera 
grader, man talar om grav, måttlig eller lindrig utvecklingsstörning. (FUB - föreningen 
för utvecklingsstörda barn).
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Specialpedagogik handlar i det här sammanhanget om verksamhet. Med verksamhet 
avses  aktiviteter  i  samhället  som  har  kontinuitet  och  specifika  motiv.  Den 
bakomliggande tanken med dessa verksamheter är av samhället bestämda och här ingår 
också särskilda deltagare med olika roller. Pedagogik kan ses som sätt  att undervisa 
eller  olika verksamhetsformer.  Med det sagt menar  vi då speciella  undervisningssätt 
eller verksamhetsformer när vi talar om specialpedagogik (Nilholm 2007).

En  speciallärare är  en  pedagog  som  arbetar  med  elever  i  behov  av  särskilt  stöd. 
Speciallärare  har  efter  den  grundläggande  lärarutbildningen  gått 
speciallärarutbildningen om 90 högskolepoäng. Under utbildningen kan specialläraren 
inrikta  sig på språkutveckling,  utvecklingsstörning,  matematik,  hörsel eller  synskada. 
(Specialpedagogiska institutionen) 

Specialpedagogens roll  är  av en handledares  karaktär.  Specialpedagogen kan ha det 
övergripande ansvaret för det specialpedagogiska arbetet på en skola och jobbar då med 
att stötta lärare i att forma en så korrekt undervisning som möjligt för att tillmötes gå 
elevernas behov. Specialpedagogutbildningen sker efter grundlärarexamen och är på 90
högskolepoäng.  (På  många  skolor  arbetar  endast  en  av  dessa  men  med  de  bådas 
arbetsuppgifter. Författarens kommentar.)

Grundskolan är en nioårig skolform där varje år är delat på två terminer. Barn börjar 
vanligtvis första klass när de är sex eller sju år gamla (skolverket).

Grundsärskola/Träningsskola/Gymnasiesärskola är ett alternativ till grundskolan för 
elever  som  bedöms  inte  kunna  uppnå  målen  i  grundskolan  på  grund  av 
utvecklingsstörning. Utbildningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och pågår i 
nio år. Träningsskolan är en del inom särskolan för elever som inte kan tillgodose sig 
hela  eller  delar  av  ämnen.  Eleverna  i  träningsskolan  arbetar  med  fem  olika 
ämnesområden. Dessa områden är estetisk verksamhet, motorik, kommunikation,
Vardagsaktiviteter  och  omvärldsuppfattning.  Gymnasiesärskolan  är  en  fyraårig 
gymnasieutbildning som vänder sig till elever med utvecklingsstörning (Skolverket).

Digitala verktyg syftar i den här uppsatsen till de olika former av hårdvara som idag i 
olika  utsträckning  finns  ute  på  skolorna  så  som  datorer,  Ipad, 
Smartboard/Activeboard/Panaboard, smarta telefoner, kameror och taldatorer. Taldator 
är  ett  hjälpmedel  för  personer  med  olika  former  av  kommunikationssvårigheter.  En 
taldator  kan styras  på olika sätt  bland annat  genom ögonstyrning eller  att  trycka  på 
knappar, utifrån vilken form av motorik man har. En taldator kan byggas upp helt efter 
individens kommunikationsbehov och förmåga. Micro rolltalk och Tobii är två olika 
former av taldatorer.
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Ordet interaktiv syftar till  samspelet mellan människa och dator (Svenska akademins 
ordlista).  Ordet  läromedel  har  betydelsen  resurs  för  lärande  och  undervisning; 
traditionellt  främst  läroböcker,  läseböcker,  övningsböcker  och  ordböcker,  men  även 
t.ex.  kulramar  och  anatomiska  dockor.  Numera  inbegriper  läromedel  även  digitala 
resurser för informationshämtning, kommunikation och produktion av multimodala
texter samt spel (Nationalencyklopedin).

Ett  digitalt  läromedel  kräver  bara  en  digital  enhet  så  som  datorn,  Ipaden  eller  en 
smartboard. Ett interaktivt läromedel måste leva upp till det som namnet antyder, det 
skall finnas någon sorts interaktion mellan eleven och programmet.

Motivation är  enligt  nationalencyklopedin  en  psykologisk  term för  de  faktorer  hos 
individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål. Svenska akademins 
ordlista  ger beskrivningen,  system av motiv  för handling,  för vad motivation  skulle 
kunna vara.
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3 Forskningsöversikt 

3.1 Motivation, undervisning och lärande
Förutsättningar för lärande och undervisning handlar om att eleven på ett eller annat sätt 
uppfattar  en  mening  med  en  undervisnings-  och  lärandesituation  och  att  eleven 
dessutom låter sig bli involverad. I pedagogiska sammanhang talas det om betydelsen 
av motivation. Pedagogen John Dewey menade att erfarenheten, som i sig involverar 
motiv för lärande är av avgörande betydelse för all undervisning. (John Dewey (1938) 
Experience and Education. Touchstone Edition 1997).

Att vara motiverad betyder att du känner dig driven att utföra något. En person som 
känner sig manad att göra något är motiverad, en person som är oinspirerad och håglös 
är omotiverad. Vi kan känna olika grad av motivation för olika uppgifter och motivation 
kan dessutom komma från olika källor (Ryan & Deci 2000). Här talar. Ryan & Deci 
(2000) om inre och yttre motivation. Inre motivation är sådant som görs för att det är 
trevligt eller intressant. Yttre motivation upplevs vid tillfällen där det förekommer ett 
separat resultat så som betyg, hot, belöning och så vidare. Vidare menar författarna att 
det skiljer sig hur något utförs eller upplevs beroende på om någon agerar utifrån inre 
eller yttre orsaker. Att finna vad som kan stimulera den inre motivationen hos elever 
kan vara ett viktigt redskap för lärare, inlärning med inre motivation som utgångspunkt 
är mer djupgående (Richard M. Ryan and Edward L. Deci 2000, sid 55).

3.2 Elever med autismspektrumdiagnos i skolan
Elever med autismdiagnos har som tidigare beskrivits funktionsnedsättningar inom flera 
olika områden. Dessa svårigheter påverkar ofta hela skoldagen. Elever med autism kan 
ha svårt att sortera sinnesintryck och kan därför bli överväldigade av den röriga miljö 
med  mycket  ljud som skolan  kan vara.  Detta  kan medföra  att  elever  inom den här 
gruppen  får  svårt  att  ta  till  sig  kunskap  och  information.  Många  elever  med 
autismdiagnos finner det svårt  att  tolka information och det är därför viktigt  att  den 
information som presenteras är anpassad för eleven. Visuellt stöd är av stor betydelse 
för många elever inom den här gruppen (Autism & Aspergerförbundets dokument över 
en  tillgänglig  skola  för  elever  med  autismspektrumtillstånd  och/eller  språkstörning 
2010).

70-80 % av alla barn som diagnostiseras med autism har också utvecklingsstörning. Det 
har   visat  sig att  barn med autismspektrumdiagnos  och utvecklingsstörning uppvisar 
specifika  inlärningssvårigheter  i  jämförelse  med  barn  som  endast  har 
utvecklingsstörning.  Sådana  är  till  exempel  problem  med  korttidsminne. 
Normalbegåvade elever eller elever med utvecklingsstörning behöver ofta en kontext 
för  att  lösa  ett  problem  medan  elever  med  autismspektrumdiagnos  och 
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utvecklingsstörning kan behöva flytta ett problem ur sitt sammanhang för att kunna lösa 
det (Gillberg, 1999).

Begreppet Theory of mind används ofta inom psykologin för förmågan att  förstå att 
andra människor tänker och uppfattar världen. Små barn kan tidigt ge resonemang för 
varför någon gjort på ett visst sätt eller hur hen kan ha tänkt i en specifik situation. 
Forskning har visat på att theory of mind är något som elever med autism ofta har svårt 
med och att det är något som måste övas. Samtidigt finns forskning som pekar på att det 
finns individer  med autismdiagnos som inte  uppvisar svårigheter  inom detta  område 
samt stora variationer i svårighetsgrad hos de individer som har en svag förmåga till 
theory of mind (Heimann, Tjus 1997).

Att  finna motivation och förståelse för varför en uppgift  skall  göras kan också vara 
problematiskt  (Autism & Aspergerförbundet,  2010).  Detta  är  något som skiljer  barn 
med autismspektrumdiagnos från barn utan. De senare besitter en inneboende önskan av 
att vilja lära sig och på samma sätt en medfödd kunskap om hur de skall tillägna sig 
kunskap från andra människor. Detta är något som barn med autism i olika grad saknar 
(Gillberg,  1999). Inlärning bygger i stort på språkliga och kognitiva funktioner och i 
kombination  med  de  perceptuella  svårigheterna  som  tidigare  beskrivits  kan  skolan 
därför  vara  en  mycket  utmanande  miljö  för  en  elev  med  autismspektrumdiagnos.
(Autism & Aspergerförbundet, 2010).

3.3 Digitala verktyg i skolan
Användningen av digitala  verktyg har allt  mer  kommit  att  utgöra en viktig del i  all 
undervisning oavsett om vi här talar om verktyget som sådant eller den programvara det 
erbjuder. Anita Hildén (2005) skriver om barn i förskoleålderns användande av datorer, 
där hon påvisar vikten av att vänja barnen vid att det är flera barn som använder datorn 
samtidigt och att det skall finnas en vuxen med för inspiration. Den vuxnes roll är att 
samtala med barnen om vad som sker på skärmen, likt en bok som den vuxne skulle ha 
kunnat  läsa,  kommenterar  hen  nu  de  bilder  och  ljud  som visas  på  skärmen.  Detta 
understryks  med  vad  John  Steinberg  (2013)  beskriver  som en  av  fallgroparna  med 
digitala verktyg i pedagogisk miljö, nämligen att det blir mer ensamarbete och mindre 
lärarstöd. Vidare skriver han att datorer och surfplattor fungerar bra för grupparbeten. 
Att om pedagogen kan strukturera upp arbetet så att alla vet vad de skall göra och hur 
länge så är det ett väl fungerande arbetssätt.

Patricia Diaz (2012) lyfter Vygotskijs tankar om att vi oftast lär oss i samspelet med 
andra. Vidare beskriver Diaz (2012) vikten av samarbete för att en utveckling skall ske 
och att kommunikation är ett viktigt verktyg för att inlärning skall kunna äga rum. Diaz 
(2012) skriver att det kommer behövas en förändrad syn på undervisning och lärande 
för att locka fram den digitala generationens fulla potential. Författaren menar att idag 
görs redan mycket för att skolan skall bli mer anpassad till den digitala verklighet som 
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eleverna  kommer  att  möta  i   sina  liv,  detta  gäller  både  att  kunna  ge  dem relevant 
kunskap och att höja den digitala kompetensen inom skolan. I framtiden kommer med 
största sannolikhet läromedlen i klassrummen se annorlunda ut. Utvecklingen mot ett 
mer digitalt format för att lära sig läsa och skriva kommer med stor sannolikhet förändra 
hur vi idag ser på läromedel. Steinberg (2013) säger att eleverna skall komma till skolan 
och uppleva att den ligger i framkant vad gäller digital kompetens, de verktyg som finns 
där skall vara bättre än de som kan finnas i hemmet.

Steinberg (2013) skriver att i och med de digitala verktygens inträde har det blivit så att 
kunskap inte endast kommer från läraren eller de traditionella tryckta läromedlen utan 
mer ligger i händerna på eleven att införskaffa. Detta gör det möjligt för läraren att inta 
en  roll  som  mer  liknar  en  handledares  och  detta  kan  i  sin  tur  förenkla 
individualiseringen av undervisningen. Lärarens roll blir att handleda en elev i hur den 
skall ta sig an en uppgift, vilken väg hen skall ta i sin väg mot målet. Författaren menar 
att  det  i  och  med  de  digitala  verktygen  blivit  enklare  att  snappa  upp  de  spontana 
frågorna från eleverna och att anamma ämnen som eleverna är motiverade av. Det som 
inte får tappas bort är vikten av att det mänskliga står främst, att det är mötet mellan 
lärare och elev inte får konkurreras ut.

3.4 Digitala verktyg och elever med särskilda behov
Hildén  (2005)  har  skrivit  om  hur  datorer  kan  hjälpa  elever  med  olika 
funktionsnedsättningar,  bland  annat  språkstörningar,  koncentrationssvårigheter  och 
autism. Hildén (2005) menar att det är av stor vikt att program används som inbjuder till 
kommunikation.  För  elever  som  av  olika  anledningar  uppvisar  en 
kommunikationssvaghet är det bra med ett program där det förekommer en berättarröst, 
möjligheten för eleven att få ord och instruktioner upprepade har enligt Hildén (2005) 
en  stimulerande  effekt  på  elevens  eget  tal.  Dessutom  kan  en  berättarröst  ha  en 
fängslande effekt på elever med koncentrationssvårigheter. Möjligheten att med olika 
digitala  verktyg  spela  in  när eleven själv säger  något,  har på samma sätt  en positiv 
inverkan  på  elevernas  tal.  Det  tycks  som  om  möjligheten  att  kunna  höra 
ljudupptagningar flera gånger motiverar i båda fallen. Dessutom motiverar det eleverna 
när de kan höra sig själva säga något samt att omgivningen kan kommentera detta och 
uppmuntra Hildén (2005). Heimann och Tjus (1997) skriver att  de testat elever som 
under en tid fått använda sig av datorer och funnit att de eleverna ökat sin språkliga 
medvetenhet.

Vidare skriver Hildén (2005) att elever med koncentrationssvårigheter tycks finna en 
trygghet i att datorprogram återger moment på exakt samma sätt varje gång. Att arbeta 
vid datorn kan vara så motiverande att barnens koncentrationsförmåga ökar och detta 
leder i sin tur till att deras inlärning kan öka. När barnen själva får använda datorn för 
skapande nyttjar de flera sinnen. Barnen ser, hör, känner, koordinerar, associerar och 
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kombinerar. De kan använda sina tidigare erfarenheter på samma gång som de skapar 
sig nya. (Hildén, 2005)

3.5 Digitala verktyg och elever med autismspektrumdiagnos
Hildén (2005) pekar på likheter  i  planerandet  av att  arbeta  med digitala  verktyg för 
elever med autismdiagnos och koncentrationssvårigheter. Miljön runt platsen där eleven 
skall arbeta måste rensas från distraherande element som kan konkurrera med det eleven 
upplever på skärmen.

Heiman och Tjus (1997) har funnit att elever med autism som ingått i deras studie har 
ökat sin benägenhet till samspel med läraren när de under en tid fått arbeta vid datorn. 
Författarna har  också sett  en indikation på ökade positiva uttryck hos eleverna med 
autism under den tid som försöket med datorer pågått. Detta väljer de att tolkas som ett 
bevis på att eleverna tyckte det var roligt att arbeta med datorn och att det på så vis 
underlättade skapandet av motivation för inlärning. Gillberg (1999) skriver att försök 
med att använda sig av datorer i undervisningen av barn med autismspektrumdiagnos 
har  visat  sig  fungera bra ur  en inlärningssynpunkt.  Tanken med  att  använda sig av 
datorer  i  arbetet  med  den  här  elevgrupper  bygger  på  att  eleven  kan  erbjudas 
konsekventa  reaktioner  från  något  som  inte  önskar  ögonkontakt  eller  en  personlig 
relation,  något  som  tros  kunna  underlätta  inlärning  och  förhöja  motivationen. 
Författaren påpekar  dock att  datorer  endast får ses som ett  komplement  i  den totala 
pedagogiken.

En undersökning har genomförts där fyra forskare (tre från Göteborgs universitet och en 
från University of Pennsylvania) har testat tre grupper av barn och huruvida de visar på 
bättre resultat i svenska när de får använda sig av ett program för datorn. Grupperna 
som testats är en bestående av elever med autism, en med elever med olika handikapp 
och en med vad som i rapporten beskrivs som normala barn. Programmet de har använt 
sig av heter Alpha och testar  eleverna i  ordförståelse,  meningsbyggnad och läsning. 
Programmet är uppbyggt så att eleverna arbetar med olika lektioner och när de klarat en 
får de gå vidare till nästa. Lektionerna i sin tur är strukturerade efter ett nivåsystem.  
Genom videoklipp, bilder och röstfunktion sker det en interaktion mellan eleven och 
programmet. Alla eleverna testades för att se på vilken kunskapsnivå de befann sig på 
innan de skulle få börja arbeta med Alpha, vidare har alla elever fått en period innan 
själva testen startas för att  bekanta sig med programmet.  Denna testperiod har  varit 
något kortare för eleverna utan diagnoser eller handikapp.

Undersökningen visade att alla tre elevgrupperna mellan första arbetstillfället och det 
sista hade gjort framsteg. Det som var utmärkande var att vid uppföljningstillfället då 
eleverna under en period inte jobbat med Alpha uppvisade eleverna utan diagnos och 
utan handikapp en fortsatt utveckling medan eleverna med autism och olika handikapp 
inte gjorde det (Heimann, Nelson, Tjus, Gillberg 1995).
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Idén om att datorer skulle kunna ha en positiv inverkan för barn med autistiskt syndrom 
är inte ny, faktum är att det finns beskrivningar av försök med datorer som hjälpmedel 
för barn med autism från början att  1970-talet.  Den amerikanske forskaren Kenneth 
Mark Colby hade skapat ett datorprogram där barn kunde utforska språket. Programmet 
lät flera sinnen vara med i upplevelserna av till  exempel alfabetet. Tryckte barnet på 
bokstaven H, visades bokstaven H på skärmen, en bild på en springande häst kom upp 
samt att ljudet av hästens hovar hördes.
 Colby lät 17 barn med autism arbeta med hans program och rapporterade sedan positiva 
resultat  både på kommunikation och motivation.  Trots dessa resultat  förändrade inte 
Colbys  forskning undervisningen  av elever  med  autism i  någon större  utsträckning. 
Detta var i datorernas barndom och det tog många år innan utvecklingen kommit så 
långt  så att  de ingår  i  vår vardag och i  elevernas  undervisning på ett  självklart  sätt 
(Heimann, Tjus 1997).
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4 Material och metod
Insamlingen av material har skett på tre olika skolor i två olika kommuner utanför en 
stor stad i mellersta Sverige. Dessa skolor består av två kommunala och en friskola. De 
intervjuade  är  tre  specialpedagoger  som  var  och  en  arbetar  med  elever  med 
autismspektrumdiagnos.  Varje specialpedagog har intervjuats på hens arbetsplats och 
varje intervjutillfälle varade cirka 30 minuter. Det urval som gjorts är det som Bryman 
(2011) kallar ett relevant urval. De personer som skall intervjuas är utvalda utifrån den 
utbildning de har och den arbetsplats de arbetar på där den utvalda elevgruppen finns. I 
det här fallet specialpedagoger som arbetar på särskolor med elever med autismdiagnos 
och utvecklingsstörning.

4.1 Tillvägagångssätt
Den  här  undersökningen  utgår  från  resultatet  av  intervjuer  med  ett  antal,  inom 
särskolan,  verksamma  specialpedagoger.  Den  kvalitativa  intervjuformen  har  valts 
eftersom  huvudintresset  för  studien  ligger  på  enskilda  informanters  uppfattningar, 
upplevelser  och  beskrivningar  av  sina  verkligheter.  Bryman  beskriver  (2011)  den 
kvalitativa  undersökningsmetoden  som en metod  med  ett  tolkande  synsätt,  vilket  är 
passande vid intervjuer där forskningsfrågornas fokus ligger på variationer av svar. I det 
sammanhanget är tolkning av ord och kroppsspråk användbart. Stuktát (2011) säger att 
fokus i ett kvalitativt synsätt ligger på att tolka och bidra till att skapa en förståelse för 
det framkomna resultatet,  snarare än att generalisera,  klargöra och förutspå. Om alla 
klasser är unika, med ett brett spann av olika kunskapsnivåer så kanske en särskoleklass 
har  ett  ännu  bredare  spektra  av  förmågor.  Detta  för  med  sig  att  de  intervjuade 
specialpedagogerna kan ha svårt att säga något generellt utan kan behöva tala utifrån 
individen. På så sätt är ett kvalitativt förhållningssätt både i genomförande och analys 
att föredra eftersom det utgår ifrån den intervjuades erfarenheter.

Eftersom det kvalitativa tillvägagångssättet  fokuserar på människors erfarenheter och 
upplevelser  av någonting  återspeglas  det  också i  sättet  som intervjuerna  i  praktiken 
genomförs.  Fokus  ligger  på  den  intervjuades  perspektiv  och  beskrivningar. 
Intervjuformen  är  mer  öppen  och  tillåter  den  intervjuade  att  röra  sig  lite  i  olika 
riktningar för att på så sätt få reda på vad hen anser viktigt. Följdfrågor eller frågor som 
uppkommer i stunden är tillåtet och till skillnad från inom kvantitativ forskning, kan 
frågorna komma i olika ordning samt att det kan tillkomma eller utgå frågor. Med en 
kvalitativ ansats vill man uppnå så uttömmande svar som möjligt och därför anpassas 
intervjuerna mycket efter intervjupersonerna, dessa kan också intervjuas mer än en gång 
(Bryman 2011).
Intervjufrågorna  som  formulerats  är  öppna  frågor  med  avsikt  att  hantera  syfte  och 
frågeställningar för undersökningen. Beroende på riktning i informanternas svar ställdes 
kompletterande följdfrågor för förtydligande av ett resonemang.
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Grundfrågorna löd:

Beskriv den elev/elevgrupp du arbetar/at med.

Beskriv hur ni arbetar med digitala verktyg och interaktiva läromedel i klassrummet 
(vilka  former,  Ipad,  dator,  smartboard.  Vilka  program?  Enskilt,  i  grupp,  varierade 
arbetssätt?).

Vad ser du för för- och nackdelar med digitala verktyg och interaktiva läromedel? (ur 
inlärnings synpunkt,  hantering för dig som pedagog, digitala  verktyg och interaktiva 
läromedel vs. Traditionella läromedel).

Hur motiverar du arbete med digitala verktyg och interaktiva läromedel i den elevgrupp/ 
den elev du arbetar/at med?

Hur skulle arbetet med digitala verktyg och interaktiva läromedel kunna utvecklas i den 
skolmiljö där du arbetar?

Får du möjlighet att kompetensutveckla dig inom ramen för din anställning för att kunna 
hantera nya verktyg och programvara?

De intervjuer som skall genomföras inom ramen för den här uppsatsen spelas in för att 
kunna  analyseras  i  efterhand.  Med  hänvisning  till  vad  som  utmärker  en  kvalitativ 
undersökning önskar jag få reda på både vad de intervjuade säger och hur de säger det. 
Med inspelningsteknikens  hjälp  kan fokus  läggas  på  vad den intervjuade  säger  och 
möjliggöra nödvändiga följdfrågor i stunden. Att ge den intervjuade så stort utrymme 
som  möjligt  ökar  chanserna  för  att  få  fram  nytt  intressant  material  (Stukát  2011). 
Inledningsvis hade ett beslut tagits om att inte delge intervjupersonerna de frågor som 
skulle ställas med motivet att chansen då ökade för att de inte skulle ge så konstruerade 
svar.  Så  skedde  också  vid  det  första  intervjutillfället.  Vid  de  två  efterföljande 
intervjuerna  efterfrågades  intervjufrågorna  och  därför  delgavs  intervjupersonerna 
frågorna i förväg .

4.2 Etiska principer
Det  är  viktigt  att  ta  hänsyn  till  de  etiska  principer  som  finns  när  det  som  skall 
undersökas handlar om människor. De grundläggande principerna att ha i åtanke då är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 
säger att de som berörs av studien måste vara informerade om studiens syfte och att de 
medverkar frivilligt, att de när som helst kan avbryta sin medverkan samt att de skall ha 
en överblick  av vilket  tillvägagångssätt  som har valts.  Slutligen  skall  det  insamlade 
materialet bara användas till forskningssyfte och får inte nyttjas för kommersiellt bruk 
(Stukát  2011).  En  stor  del  av  den  här  undersökningen  skall  göras  med  hjälp  av 
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intervjuer som inte kan genomföras utan informanternas samtycke, de tillfrågas om de 
vill vara med och om de ger sitt medgivande genomförs intervjuerna.

Alla som intervjuas skall vara anonyma och de personuppgifter som eventuellt delges 
skall behandlas med största konfidentialitet samt att den informationen skall förvaras så 
att ingen obehörig kan få tillträde till den. Om det inkommer information om enskilda 
individer får dessa bara användas för undersökningens ändamål (Bryman 2011).  De 
personer som kontaktats för den här undersökningen har alla fått information om vad 
som önskas av dem, att de är anonyma samt vad som är syftet med undersökningen. De 
har också fått möjlighet att läsa igenom den text som skrivits med deras intervjuer som 
grund.  En  möjlig  etisk  svårighet  skulle  vara  faktumet  att  det  insamlade  materialet 
handlar om elever som är under 18 år utan vårdnadshavares godkännande. Stukát (2011) 
säger dock att i  fall där frågor inte handlar om privat eller  är etiskt känsliga så kan 
samtycke  komma  ifrån  en  representant  för  undersökningskällan  (i  det  här  fallet 
elevernas lärare).

Eftersom det kvalitativa tillvägagångssättet  fokuserar på människors erfarenheter och 
upplevelser av någonting återspeglas det också i sättet som intervjuer genomförs inom 
denna forskningsmetod. Fokus ligger på den intervjuades perspektiv och beskrivningar. 
Intervjuformen  är  mer  öppen  och  tillåter  den  intervjuade  att  röra  sig  lite  i  olika 
riktningar för att på så sätt få reda på vad hen anser viktigt. Följdfrågor eller frågor som 
uppkommer i stunden är tillåtet och till skillnad från inom kvantitativ forskning, kan 
frågorna komma i olika ordning samt att det kan tillkomma eller utgå frågor. Med den
kvalitativa  forskningen vill  man uppnå så uttömmande  svar  som möjligt  och därför 
anpassas intervjuerna mycket efter intervjupersonerna, dessa kan också intervjuas mer 
än en gång (Bryman 2011). De intervjuer som skall genomföras inom ramen för den här 
uppsatsen skall spelas in. I likhet med det kvalitativa undersökningssättet önskar jag få 
reda på både vad de intervjuade säger och hur de säger det. Att inte heller behöva ha 
uppmärksamheten på att få med allting som den intervjuade säger i mina anteckningar 
utan istället  helt  kunna fokusera på vad den intervjuade säger  och kunna formulera 
följdfrågor.
Att ge den intervjuade så stort utrymme som möjligt ökar chanserna för att få fram
nytt intressant material (Stukát 2011).

För att inte de informanterna eller deras arbetsplats identitet skall röjas har beslut om 
kodning tagits.

18



4.3 Analys 
För att analysera materialet  transkriberades de inspelade intervjuerna.  Med syfte och 
frågeställningar som bakgrund återgavs informanternas erfarenheter i berättelseform. De 
material som reviderades bort från det transkriberade materialet till texten som återges i 
uppsatsen är sådant som inte ansågs relevant för uppsatsens syfte eller som var alltför 
styrt av mig. Analysmetoden kallas narrativ och anser att en människas erfarenheter är 
utgångspunkten för kunskap. Fokus ligger på den intervjuades upplevelser och tankar 
och känslor kring detta, samt hur dessa återges (Johansson 1999).

Stukát (2011) beskriver också en så kallad kvalitativ analysmetod som lägger vikt vid 
”forskarens” tankar, känslor och erfarenheter, som en hjälp vid tolkning av resultatet. 
Eftersom mitt  urval  av  följdfrågor  påverkar  åt  vilket  håll  intervjun  går  så  blir  den 
kvalitativa analysen lämplig.
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5 Resultatredovisning och analys
Resultatet redovisas som tre separata berättelser . Varje berättelse avslutas med en kort 
sammanfattning.  Vid  analysen  sammanförs  de  skilda  berättelserna  i  samband  med 
uttolkningen av materialet. De tre berättelserna bildar på så sätt olika delar som visar 
och problematiserar såväl det gemensamma som det särskilda. Till den första intervjun 
finns en bilaga gällande digitala läromedels som används i undervisningen.

5.1 R-skolan
Bussen  stannar  precis  utanför  skolan  och  medan  mina  fötter  pulsar  fram  i  den 
storstadsgråa snön snurrar tankarna i huvudet. Den här skolan var väldigt mycket större 
än jag trott, här vandrar mina ögon över minst fyra stora tegelbyggnader. Faktum är att 
på den här skolan finns det 18 klasser från förskoleklass till årskurs sex. Mina fötter styr 
genom snömodden mot huset där särskolan skall hålla till, av skolans totalt 18 klasser är 
sex stycken tillhörande särskolan. 22 elever uppdelade på två grundsärskoleklasser och 
33 elever uppdelade på fyra träningsklassser.

I  dörren  möter  den  specialpedagog  som  kontaktats  för  den  här  intervjun.  Vidare 
kommer  hen  att  betecknas  som  L.  L  är  i  grunden  förskollärare  men  läste  till 
specialpedagog 2005 och har sedan dess arbetat med elever inom särskolan. På den här 
skolan arbetar hon som klasslärare i en träningsklass och är inne på sitt fjärde läsår. Att 
arbeta  som specialpedagog  i  en  träningsskoleklass  i  jämförelse  med  en vanlig  klass 
innebär inte bara att du har en annan elevgrupp utan också att fördelningen av vuxna i 
klassrummet  kan  se  annorlunda ut.  Ofta  planerar  L först  undervisningen  och  sedan 
instruerar hen de elevassistenter som finns i klassrummet hur hen tänkt sig att de skall 
jobba  med  eleverna.  L  har  i  egenskap  av  specialpedagog  och  klasslärare  det 
pedagogiska ansvaret sedan är det flera andra som skall hjälpa till att iscensätta inte bara 
de praktiska övningarna utan också de tankar om vad som skall uppnås som hen har. 
Detta medför en ännu grundligare planering än i en vanlig klass.

L visar mig till sitt klassrum som är stort och ljust med en active board på ena kortsidan 
och en-till-en-stationer längs två väggar. På den sista väggen finns det olika typer av 
scheman, nere i hörnet vid fönstret hänger det hyllor fulla med pussel och spel och i det 
motsatta hörnet en dörr in till ett mindre rum som kan användas om någon elev behöver 
en stunds avskildhet. I mitten av klassrummet finns det arbetsbord där två elever kan 
sitta  tillsammans.  Totalt  går  det  sex  elever  i  Ls  klass,  samtliga  har  en 
utvecklingsstörning, hälften av dessa har en autismspektrumdiagnos. Flera av eleverna 
har språkstörning och en elev talar inte alls.

L berättar att en utmaning inom särskolan alltid har varit att hitta passande läromedel, 
att  det  inte  görs  så  mycket  material  till  den  här  elevgruppen.  Detta  gäller  allt 
undervisningsmaterial  inte bara är digitala.  Hon beskriver hur det är mycket  upp till 

20



läraren att klippa ihop något som kan passa eleverna i ens klassrum, de här grupperna är 
ofta så spridda begåvningsmässigt så det blir lätt mycket en-till-en-undervisning. Här 
har active boardens inträde verkligen hjälpt till, den kan fånga en hel elevgrupp vilket 
gör att grupparbete möjliggörs. På den här skolan finns det active boards i alla klassrum, 
de satsade tidigt  på det berättar  L.  Jag frågar vad de använder  för andra former  av 
digitala verktyg förutom active boarden. Specialpedagogen förklarar att de har tillgång 
till lap tops och ipads, men mer och mer börjat gå över till ipad. Detta för att Ipaden är  
lättare för eleverna att styra. Specialpedagogen tycker dock att det är viktigt att eleverna 
både jobbar med ipad och dator. Som digitalt läromedel nämner hen Qnoddarna från 
Natur och kultur.

L visar mig på Ipaden ett program med färgglada figurer. Qnoddarna är ett läromedel 
för Ipad inom ämnena svenska och matematik, årskurs 1-3. Medan hon visar mig de 
olika  övningarna  hör  jag  mina  tankar  komma  ut  genom  munnen.  ”-Bara  för  att 
förtydliga. De digitala verktygen, smartboarden och ipaden och så. Det spelar egentligen 
inte  någon roll  att  det  inte  är ett  anpassat program för den här elevgruppen.  Det  är 
liksom själva verktyget, hårdvaran som lockar” Det håller inte L alls med om. Som hon 
påpekade  tidigare  så  är  det  svårt  att  hitta  material  anpassat  för  elever  på  den  här 
begåvningsnivån,  det  blir  ofta  så  att  de  arbetar  med  sådant  som  är  tänkt  för 
förskoleklassen eller årskurs ett. Hon poängterar verkligen hur mycket det skulle betyda 
om det fanns mer anpassade material, att de ofta har färre distraherande element i sin lay 
out, att det är ett lugnare tempo och mer upprepningar. Hårdvaran kanske lockar dem ur 
en social synpunkt, en autists svårigheter ligger mycket i att kunna läsa av sociala koder, 
möta  andra  människor  och interagera  med  dem,  sådana krav  ställer  inte  ett  digitalt 
verktyg. Däremot har L svårt att säga om hårdvaran motiverar dem medan anpassade 
läromedel verkligen skulle kunna ha en påverkan på deras kunskapsinhämtning? Vidare 
berättar hen att det är viktigt att variera undervisningen, att både konkret material och 
digitala  verktyg  måste  få  förekomma.  Detta  för  att  olika  sinnes  skall  få  verka. 
Informanten tror att variation kan motivera.

Något som passar den här elevgruppen, är enligt informanten att jobba interaktivt, det 
engagerar  flera  olika  sinnen.  För  elever  på  sådan  här  tidig  nivå  förenklar  det 
kunskapsinhämtning om mer än ett sinne är aktiverat. Digitala verktyg kan ofta både ge 
visuella upplevelser i kombination av ljud. Men L menar att kombinationen av digitala 
verktyg och konkret material ytterligare kan möta elevens olika sinnen.

För elever med autismspektrumdiagnos ligger mycket av det pedagogiska fokuset på 
social träning där kommunikation är en stor del. Träningen handlar både om förståelsen 
för  varför  kommunikation  kan  vara  bra  men  också  i  rent  praktiska  övningar.  Är 
motoriken begränsad så att teckenspråk inte är aktuellt är taldatorer ett bra alternativ. I 
framtiden  finns  förhoppningar  hos  L  om  mer  användarvänliga  taldatorer  då  hen 
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upplever de som finns i dagsläget som krångliga att bygga upp och att de om de skall 
fylla sin funktion måste användas i alla situationer.

L menar att taldatorn som ett inslag i undervisningen bidragit till en förbättring för de 
eleverna med svag motorik. Tecken är bra men eleverna gör inte tecken så att de syns. L 
beskriver att de tecknar i skolan men elevernas egna tecken kommer kanske inte bli så 
stark kommunikation. Rösten på taldatorn låter lika hela tiden vilket kan leda till  att 
eleverna upprepar. Genom att höra kan man själv börja prata. Eftersom L ständigt ser 
tecken på att eleverna uppskattar det digitala arbete samt kan följa deras utveckling ökar 
också  hennes  motivation  till  att  förbättra  undervisningen  med  hjälp  av  interaktiva 
läromedel. Majoriteten av undervisningen i klassrummet sker med digitala verktyg och 
med  ett  interaktivt  arbetssätt.  L upplever  nästan  uteslutande  fördelar,  att  de digitala 
verktygen  gett  henne  större  möjligheter  att  utforma  undervisningen  efter  vad  som 
motiverar eleverna. Hen berättar om hur mycket eleverna uppskattar och motiveras av 
musik  och att  L med  hjälp  av Youtube lägger  upp spellistor  med olika  teman.  Till 
exempel kan en lektion börja med en mattesång sedan gör eleverna några övningar från 
ett program. Att varva olika program för de arbetsområde de skall jobba med är enligt 
informanten det undervisningssätt hen brukar använda sig av.

När  jag frågar  om det  inte  finns  några  nackdelar  så  nämner  L både  sådant  som är 
generellt  och  sådant  som  är  specifikt  för  den  här  elevgruppen.  Att  det  kan  bli 
begränsande om det inte sker en variation av arbetssätt. Elever med utvecklingsstörning 
har ofta en reducerad förmåga att ta egna initiativ och prova nya saker berättar hen. Att 
det då kan vara fördelaktigt att sådant som eleverna visar tendenser att fixera sig vid är 
sådant som vi gör i grupp, då får aktiviteten ett syfte som social träning. Att använda 
dessa  arbetsverktyg  som  en  förstärkning  är  också  ett  användningsområde  som  kan 
fungera bra, en elev kan jobba med något och sedan få se ett klipp på Youtube som 
belöning.  Att  kunna  vara  beredd  på  att  internet  ligger  nere  och  det  webbaserade 
läromedel  som skulle  användas  nu  inte  finns  tillgängligt  är  också  en  förmåga  som 
kommer få träning när undervisningen blir mer digitaliserad.

I  dagsläget  finns  det  inte  mycket  tid  inom  arbetsveckans  ramar  för 
kompetensutveckling. Det tar tid att sätta sig in i hur de olika verktygen fungerar och 
det kommer ständigt nya program. För att en utveckling skall vara möjlig behöver det 
finnas öronmärkt tid för detta. L har ett personligt intresse och tycker det är roligt att  
jobba interaktivt, hen tar av sin fritid för att lära sig ett nytt program.

Efter drygt en halvtimme har jag ställt alla frågor som fanns nedskrivna i mitt block och 
en hel  del  fler  som kommit  upp under samtalets  gång. L visar  mig  runt  i  de andra 
klassrummen innan hon följer mig ut och det är dags att pulsa tillbaka till bussen.
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Sammanfattning: Informanten arbetar på en kommunal skola som satsat stort på digitalt 
arbete och lagt ner mycket resurser inom området. Informanten ger intryck av att se och 
motiveras  av  elevernas  positiva  inställning  till  digitala  verktyg  och  ett  interaktivt 
arbetssätt.  Men uttrycker  en  upplevd brist  på  läromedel  anpassade  för  elevgruppen. 
Informanten  upplever  en  stor  vinning i  det  digitala  verktyget  Activeboard  som kan 
fånga  och  engagera  hela  elevgruppen  samtidigt  och  i  och  med  detta  möjliggörs 
grupparbeten. Intervjumaterialet visar på att den här specialpedagogen anser att det dels 
är de digitala verktygen generellt som motiverar elevgruppen men att det ligger stor vikt 
på själva läromedlet för deras kunskapsinhämtning. Informanten framhåller det viktiga 
arbetet  med  sinnesupplevelser  för  den  här  elevgruppen,  att  ju  fler  sinnen  som kan 
engageras i undervisningen desto bättre och här har de digitala verktygen varit till stor 
hjälp. På skärmen kan saker synas, röra sig och låta till  exempel. L kunde reflektera 
inom ämnet och se både vad som kunde vara vinning och fallgropar.

23



5.2 K-skolan
I en närliggande kommun kommer jag att möta en specialpedagog vid träningsskolan i 
området.  Från  tunnelbanan  är  det  promenadavstånd  till  skolan.  Här  ligger  det  flera 
fastigheter  utspridda  i  en cirkel  med skolgården som hjärtat  i  mitten.  I  en lång låg 
byggnad finns lågstadiet, lärarrummet och den administrativa delen av skolan. De två 
höga  husen mitt  emot  inhyser  mellanstadiet  samt  musik  och slöjdsalar.  På  den här 
skolan går det cirka 380 elever från förskoleklass till årskurs sex, en förberedelseklass 
samt träningsklassen. Den person jag skall intervjua utbildade sig till  specialpedagog 
1993 och har arbetat  i  den här  träningsklassen sedan den startades  på skolan 2006. 
Intervjupersonen kommer från och med nu kallas K. Klassen består av sex elever, alla 
med rörelsehinder och utvecklingsstörning samt en elev med autismspektrumdiagnos.

När K visat mig runt i träningsklassens lokaler sätter vi oss i ett av de rum som används 
för en-till-en-undervisning. K inleder med att beskriva eleven med autismdiagnos som 
finns  i  klassen.  Hen  har  grav  autism  och  befinner  sig  på  en  tidig  nivå.  Det  som 
komplicerar det hela och som är generellt för elever med autism är att det kan vara svårt 
att  utläsa  vad  som  är  autism  och  vad  som  beror  på  något  annat,  till  exempel 
utvecklingsstörning.  I  det  här  fallet  finns  det  mycket  medicinering  som också  kan 
påverka.

 Vi går vidare in på att prata om arbetet med digitala verktyg och interaktiva läromedel, 
K säger att fokus ligger på att ge eleven verklighetsuppfattning, se samband samt kunna 
få  ett  tidsperspektiv.  Hen  visar  mig  hur  de  med  hjälp  av  Ipaden  gör  bildspel  av 
fotografier och kortare filmer när eleverna gör olika aktiviteter. Informanten ger en bild 
av hur sådana aktiviteter går till samt de tankar hen har om syfte angående dessa.

..(..)..till exempel att man är ute och åker tunnelbana för att få de upplevelserna, så kan vi  
fota under de olika delarna, till exempel när man åker hiss, då kan man ofta även filma så 
man hör hur det låter när man åker när man åker hiss. Och sen hur det är när man är på  
tunnelbanan, hur det är när går till och från tunnelbanan och sedan gör man ett bildspel av 
det på Ipaden så att de kan själva sitta och bläddra

Ett  av de ämnen som undervisas  i  träningsklass  är verklighetsuppfattning,  inom det 
ämnet har klassen arbetat mycket med Ipaden. K visar en film där klassen under hösten 
varit ute på promenad och stannat till under en färgglad lönn. Där under trädet kunde 
eleverna uppleva stunden både med syn (färger),  hörsel (vinden i  löven),  lukt (jord, 
gräs) och känsel (löv, bark). Med hjälp av Ipaden kunde tillfället bevaras och om än inte 
allt var intakt som det varit just där så är det ett bra stöd för eleverna dels att kunna 
uppleva  sig själva  i  ett  sammanhang dels  att  kunna återge  en upplevelse  för  någon 
annan.  K visar  mig  en annan film med samma baktanke,  där de filmat  bussen som 
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kommer åkande, stannar vid busshållplatsen och hämtar upp och släpper av passagerare 
för att sedan åka vidare.

Vidare berättar hen om det viktiga arbetet med sinnesupplevelser att det är viktigt för 
elever på så här tidig nivå. Det är lättare att ta till sig information om eleven får uppleva 
den med flera sinnen och att i och med arbetet med Ipaden har eleverna getts möjlighet 
att få uppleva en händelse flera gånger. För elever på den här nivån handlar mycket av 
deras undervisning om att klara av olika vardagsaktiviteter. Under hösten har klassen 
arbetat med tre olika teman inom området vardagsaktiviteter. Eleverna har med hjälp av 
Ipaden tagit kort på de olika momenten i en vardagsaktivitet de själva utför. Ett tema var 
att  tvätta,  ett  annat  att  handla  vinterkläder  och  det  sista  var  att  baka.  Informanten 
beskriver hur de arbetat med att tvätta, eleverna har gått till affären och handlat det som 
behövs för att tvätta, vad kostar tvättmedel och sköljmedel? De har fotat detta och också 
när  de lagt  i  tvättmedel  i  maskinen,  när  eleven sätter  på  tvättmaskinen,  när  tvätten 
tvättas och när det är klart och eleven hänger tvätten.

Oftast arbetar eleverna enskilt därför att de befinner sig på väldigt olika kunskapsnivå 
men det arbete som pågått under hösten har de utfört två och två där de fått berätta och 
visa sina bilder och filmer för en kompis. Specialpedagogen påpekar att i och med detta 
får arbetet ännu en dimension, den sociala träningen.

Hen berättar vidare om Ipadens appar som de använder, det finns program för att träna 
tidsuppfattning och orsak-verkan, alla utarbetade för särskolans elevgrupp. På skärmen 
kommer det upp ett program med olika bilder, trycker eleven på bilden så rör sig en 
figur. K påpekar att programmet är framtaget för elever på tidig nivå men att den inte är 
ultimat  eftersom  den  saknar  ljud.  Återigen  är  vi  tillbaka  på  de  så  viktiga 
sinnesupplevelserna.

På min fråga om det är lätt at hitta interaktiva läromedel som passarelevgruppen svarar 
K att de tycker hon och att fått mycket från kommunikationsenheten på R-sjukhuset där 
autismcentrum ligger.  Där finns det material  med tips på appar och program som är 
anpassade för träningselever. Det finns ett datatek där man kan hitta mycket inspiration 
berättar K.

Utöver  Ipaden använder  också K sig av datorn med touch-kontakt  och/eller  Tobii  i 
undervisningen  av  eleven  med  autismdiagnos.  Här  upplever  hen  att  musikprogram 
generellt är något som intresserar elever med autismdiagnos och att detta även stämmer 
överens med hens upplevelser med den elev som finns i elevgruppen nu. Den här eleven 
kommunicerar inte mycket med sin omgivning och det är stort för den här eleven när de 
hittar  ett  inslag  i  undervisningen  eller  en  arbetsform  som  hen  ger  tecken  på  att 
uppskatta. Så har det varit med Tobiin. Den här eleven har alltid gillat att titta på saker, 
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nu  kan  hen  med  hjälp  av  Tobiin  själv  välja  vad  hen  skall  titta  på  utan  att  en 
utomståendeshjälp.

K visar mig flera av de program på datorn som de använder tillsammans med Tobiin. 
Det  är  bilder  med  tillhörande  ljud.  Det  finns  också  olika  spel  som  styrs  med 
ögonpekning. För de elever som har den förmågan kan man också använda sig av touch-
kontakten  i  de  här  programmen.  Utvecklandet  av  ögonpekning är  en  viktig  väg till 
kommunikation för någon som varken har tal eller kan använda sina händer. Företaget 
som tagit fram Tobii ligger i närheten av skolan och sedan en tid tillbaka har de ett  
samarbete  med träningsklassen.  Det  var  Tobii  som kontaktade  oss  för  de har  ingen 
erfarenhet av den här elevgruppen och de ville bygga upp det här med ögonpekning från 
grunden.  Därför  kommer  det  två  personer  från  företaget  hit  varannan  vecka  för  att 
arbeta  tillsammans  med  oss  och  eleverna.  Utrustningen  vi  använder  är  från  Tobii, 
berättar K.

Inom träningsskolan är kommunikation ett eget ämne, när elever inte har tal så handlar 
arbetet  om  att  komma  fram  till  alternativa  kommunikationskanaler,  till  exempel 
teckenspråk eller olika former av symbolkommunikation. För elever med begränsningar 
i  kommunikationen kan ögonstyrning vara till  stor hjälp.  Det är  den bakomliggande 
pedagogiska  tanken  när  vi  arbetar  med  Tobiin,  att  eleverna  skall  jobba  på  sin 
kommunikation och på det sättet  känna sig självständiga och att  de kan påverka sin 
situation.

K förklarar  att  tidigare  har  hen varit  skeptisk mot  digitala  verktyg.  Men i  och med 
Ipadens  inträde  har  hen  börjat  se  fördelarna.  Dels  är  det  så  lätta  att  ha  där  eleven 
befinner sig. De som går i klassen har rörelsehinder, att kunna ha Ipaden i knät eller att 
kunna ligga ner och titta på den är till stor hjälp. Den är lätt att ta med sig. Dels kände K 
en oro för att eleverna skulle bli isolerade med datorn, att viktiga sociala situationer 
skulle gå om intet. K har alltid trott mer på konkreta saker men har nu upptäckt hur bra 
det fungerar att utföra konkreta aktiviteter och sedan med hjälp av de digitala verktygen 
kunna  återge  dessa.  Den  här  specialpedagogen  ser  det  som  en  stor  vinst  att  hen 
tillsammans med eleverna kan gå ut och ställa sig under ett träd, att de kan se och lyssna 
och sedan kan K med hjälp av ipaden återge detta till dem. 

Varför attraheras just den här gruppen elever av de digitala verktygen då? Av skärmen 
som K säger.  Hen tror det  ligger  i  det  sociala  handikappet.  Det  största  handikappet 
ligger i att man inte förstår hur man ska agera i mötet med andra människor. Med det 
sagt får det inte bara bli arbete med datorn utan det är väldigt viktigt att eleven får social 
träning  i  konkreta  situationer.  Det  som  datorn  ger  är  motivation  och  motivationen 
kommer  från  att  datorn  inte  ställer  några  sociala  krav.  Med  en  elev  som  har  en 
autismspektrumdiagnos  gäller  det  att  hitta  ett  fokus  för  annars  kan  de  lätt  fastna  i 
stereotypa beteenden.
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 K berättar att hen alltid upplever något särskilt med att sitta tillsammans med en elev 
och bläddra i en bok. K upplever att det blir mer kommunikation mellan lärare och elev 
när traditionella läromedel används, men att det inte behöver vara så, det beror på hur 
man  använder  dem.  Program  på  datorn  kan  också  användas  som  en  bok,  som  de 
bildsekvenser som klassen skapar kring vad de gjort och samtal kan föras kring dessa. K 
tror att det databaserade lättare kan bli elev-data istället för elev-bok-lärare. En farhåga 
är att elever lättare sitter isolerad med en dator än med en bok. Det viktigaste är att 
jobba på den sociala biten men det ena behöver inte utesluta det andra.

K tycker att på den här skolan får de kompetensutveckling. Att det också handlar om 
hur  mycket  man  efterfrågar  det.  Det  är  en  form  av  kompetensutveckling  när 
medarbetarna  från  Tobii  kommer  till  klassen  och  personalen  får  chans  att  utbyta 
erfarenheter med dem. Ipadsen kommer från kommunen och för att få dem var klassen 
tvungna att redovisa de projekt som de tänkt att genomföra samt argumentera för varför 
de behövde Ipads. Sedan fanns det tyvärr inte tid i schemat för att sätta sig ner och lära 
sig  hur  en  Ipad fungerar,  de  fick  de göra  på  fritiden.  K tycker  inte  detö.  har  varit 
problematiskt, Ipaden är väldigt lätt att arbeta med, har du en Iphone förstår du snabbt 
hur du ska göra. Det kommer hela tiden nya program för den här elevgruppen, finns det 
tid, finns det oändliga möjligheter.

Sammanfattning:  Fokus  ligger  på  elevernas  möjlighet  till  sinnesupplevelser  och  hur 
detta kan möjliggöras eller hindras av den eventuella närvaron av digitala verktyg. Den 
intervjuade  pekar  på  det  centrala  för  elevgruppen  med  kommunikation  och  social 
träning  och  ger  exempel  på  hur  de  med  hjälp  av  digitala  verktyg  kan  träna  dessa 
förmågor. Den elev som den här informanten har i sin klass behöver mycket stöd i att 
förstå sin vardag och genom att dokumentera när eleven utför olika vardagsaktiviteter 
kan  detta,  med  ljud  och rörelser,  upplevas  om och om igen.  En stor  behållning  av 
Ipaden är enligt den här specialpedagogen möjligheten att kombinera digitalt arbete med 
konkreta aktiviteter.  En annan möjlighet är att en Ipad är så lätt  att  ha där eleverna 
befinner sig, de kan ha den i knät eller ligga på golvet och titta på den eller ta med sig 
den ut. 
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5.3 H-skolan
Det blåser regnstänk i ansiktet på mig åt vilket håll jag än går och på den här skolgården 
finns det många möjliga riktningar.  Området är stort med flera höga byggnader som 
inhyser H-gymnasiesär. Jag befinner mig på en friskola i en kommun utanför en större 
stad. Här finns det en rad olika gymnasieprogram, ett växthus, en simbassäng, ett gym 
och en gymnastiksal. Den specialpedagog jag skall intervjua arbetar på det individuella 
programmet där hen har en klass om 13 elever. Hen har jobbat här på H-skolan i fem år, 
i  grunden är  hen förskollärare  och blev klar  specialpedagog 2002.  Fortsatt  kommer 
intervjupersonen benämnas Kr.

I  klassen arbetar  två pedagoger och en sjukgymnast/gymnastiklärare,  endast Kr med 
specialpedagogexamen.  De  13  eleverna  delas  upp  så  två  i  personalen  får  fem 
mentorselever  var samt  den person som ej  jobbar heltid  får  tre mentorselever.  I  det 
uppdraget ingår att ha utvecklingssamtal samt den närmsta kontakten mot föräldrarna. 
Alla  elever  har  en  dokumenterad  utvecklingsstörning  och  befinner  sig  på  en  tidig 
utvecklingsnivå, flera har olika former av rörelsehinder, alla elever har någon form av 
språkstörning, flera av eleverna har epilepsi, en elev har en autismspektrumdiagnos och 
flera elever uppges ha autistiska drag.

I hallen utanför klassrummet sitter en stor whiteboard med alla elevers namn på. I olika 
kolumner står det uppskrivet vad eleven behöver och vad hen skall göra. Tanken är att 
all personal skall kunna jobba med alla elever för att minska sårbarheten om någon blir 
sjuk.  Förutom  de  personliga  assistenterna  som  jobbar  med  sina  elever  menar 
arbetsteamet att det är bra om alla i personalen har en övergripande bild av varje elev. 
För  att  undvika  att  missa  att  all  personal  får  nödvändig  information  så  finns  den 
uppskriven på whiteboardtavlan. På så sätt kan en personal läsa in sig på vad som gäller 
när hen skall jobba med en elev de inte jobbar med dagligen.

Undervisningen  varieras  mellan  helklass,  grupper  eller  enskilt  men  oftast  så  delas 
eleverna in i mindre grupper efter vilken nivå de befinner sig på. Kr berättar att när de 
har musiklektion och Panaboarden är på så kan eleverna välja sånger. Musikläraren har 
satt  upp  bilder,  trycker  man  på  en  sådan  bild  så  kommer  till  exempel  texten  till 
Sjörövarfabbe upp. Då kan en elev i  taget komma fram och trycka på den bild hen 
önskar. Lektionen kan anpassas efter elevernas förmåga. Även om jag sitter med en elev 
och arbetar vid en touch-skärm, berättar Kr, så kan någon annan elev komma in och 
sätta sig bredvid. Det skall aldrig vara någon jättestängd dörr säger informanten. 

I  klassen  finns  det  två  Ipads,  det  finns  datorer  varav  två  har  touch-skärm  och  en 
Panaboard  (en  form  av  Activeboard/Smartboard).  Hur  undervisning  med  digitala 
verktyg läggs upp utgår ifrån elevgruppen. Kr berättar att hon tidigare då hon hade en 
rörligare grupp som kunde vara aktiva på ett annat sätt jobbat mycket med Panaboarden, 
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det här läsåret har de mest använt den som bildskärm och att lyssna på musik. I arbetet 
med  eleverna  filmar  och  fotar  Kr  mycket,  det  finns  både  vanliga  kameror  och 
filmkameror, men oftast är det mobilen som får dokumentera. Sedan kan eleverna titta 
vad de gjort, för elever som är synsvaga är det bra att filma, då ljudet kan ge en bild av 
de  aktiviteter  som pågått  tidigare.  Kr  beskriver  hur  klassen  inför  julgransplundring, 
några dagar innan kan lyssna på en film från föregående års julgransplundring och ha ett 
samtal om att detta kommer snart till att ske igen. 

Ipaden är också bra för elever med rörelsehinder, både att den är lättförflyttad och att 
den har touch-skärm som möjliggör alternativa sätt att manövrera sig fram, till exempel 
kan man trycka med näsan. På Ipaden har Kr laddat ner många olika program eftersom 
eleverna befinner sig på en tidig utvecklingsnivå är de flesta ganska enkla program som
övar orsak-verkan. Hen beskriver att eleverna gillar när det är något som rör sig eller 
låter på skärmen, att det är något som händer. Kr visar mig ett kommunikationsprogram 
på Ipaden. Med hjälp av bilder och foton som symboliserar olika saker kan elever utan 
eget tal kommunicera. Eleven trycker på den eller de bilder den vill ha och programmet 
säger ordet,  på detta  sätt  kan eleverna säga enkla meningar  med hjälp av symboler. 
Genom programmet kan Kr hjälpa eleven till ett samtal om vad hen gjort i helgen, vill 
göra på rasten eller vill lyssna på för musik. Om frågan är ”Vad har du gjort i helgen?” 
så kan Kr förbereda flera olika alternativ med symboler för, varit ute, vilat, varit med 
familjen eller gått ut med hunden. Detta blir för eleverna något eget som de kan visa. Kr 
visar en sida där hen lagt in bilder på alla i personalen och sedan olika symboler för 
aktiviteter,  här kan eleven välja en ur personalen och sedan vad hen skall  göra,  till 
exempel X skall ställa sig på stolen.

Kr berättar att det kan vara svårt att hitta läromedel anpassade för den här elevgruppen, 
att det både är svårt motoriskt och intellektuellt. Trots att ipaden och några av klassens 
datorer har touch-skärm som skall underlätta för eleverna så upplever informanten att 
det ändå blir för svårt för en del elever med rörelsehinder. Hen ser att det ibland kan 
vara svårt begåvningsmässigt också men att det finns möjligheter att lära in somliga 
saker. Trots dessa utmaningar anser den här specialpedagogen att det är fantastiskt att 
eleverna kan få något att hända, att de kan påverka något.

De har köpt in ett program som heter Hipp, det är ett orsak-verkan-program som de ofta 
kör tillsammans i grupp på Panaboarden. Framförallt är det två elever som uppskattar 
det och som förstår att de är de som får det som händer att hända. För flera andra elever 
är det dock en lika stor behållning att få vara med där det låter och händer. Kr berättar 
om en elev som gärna vill hålla på med Youtube på Ipaden. Det får han göra när det är 
rast och då kommer det ofta någon och sätter sig bredvid honom. Informanten beskriver 
mötet mellan dessa elever med ipaden som gemensamt intresse.
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Och den här eleven om vi har raster och sitter och vilar lite med Ipaden så kommer ofta 
någon annan elev som är jätteintresserad men som inte klarar det själv, det är en flicka som 
har stora rörelsehinder, som han tycker mycket om, så säger man att nu ställer jag henne här 
bredvid dig i sitt ståskal så kan hon få vara med och titta och då kan han lägga upp Ipaden 
bredvid henne, så att hon också ska vara med och lyssna och så. Det är socialt liksom. Det  
är faktiskt lite häftigt de där hur de kan sitta tillsammans och göra saker.

På frågan vad det finns för fördelar och nackdelar med digitala verktyg tar Kr Ipaden 
som exempel, hur lätt den alltid är att ta med sig, att den är användarvänlig och att den 
går  att  filma  och fota  med.  Som nackdelar  nämner  hon när  tekniken inte  fungerar, 
hennes egna begränsningar när det kommer till kunskaper inom det här området samt 
faktum att det ofta blir en krock mellan mjukvarans anpassning till elevgruppen. Till 
exempel att något kan gå för fort så att en elev med rörelsehinder inte hinner med rent 
motoriskt.

På H-skolan är pedagogerna semesteranställda vilket gör att de arbetar på loven och att 
det är vid sådana tillfällen det finns tid för kompetensutveckling.  När klassen skulle 
börja  använda  kommunikationsprogrammet  Communication  Print  fick  Kr  åka  till 
Linköping under en dag och lära sig. Men hen påpekar också vikten av att få tid att sitta  
efter ett kurstillfälle och pröva sig fram och att sådana tillfällen inte alltid är möjliga. 
Informanten  ser  ändå  att  det  är  görligt  med  hjälp  av  manualen  och  kollegorna. 
Elevgruppen kräver planering och en bakomliggande tanke om varje moments mening, 
hur fungerar det valda verktyget/programmet med den här eleven och hens behov och 
svårigheter?  Kr säger också att  det  är  inte  är  alla  elever  som gagnas av de digitala 
verktygen, somliga behöver konkreta saker. 

vissa elever har ju inte så mycket glädje av en Ipad de kanske behöver en sked för att gå till  
matsalen eller en visp för att gå till Mat och boende.

Det finns också en IT-pedagog och en It-tekniker  anställda  så  det  finns resurser  på 
skolan.  Kr  berättar  vidare  att  skolan  just  nu håller  på  att  märka  upp alla  salar  och 
klassrum med bilder, symboler och tecken för att öka tillgängligheten. Målet är också 
att få bildstöd till ämnesområdesplanen för det Individuella programmet, och att man 
med bilder skall kunna titta på det centrala innehållet. Detta finner informanten positivt 
då  hen påpekar  att  många av  eleverna  befinner  sig  på en sådan nivå  så att  de inte 
närvarar vid utvecklingssamtal, men att det fyller en funktion gentemot det höga antalet 
tvåspråkiga  föräldrar.  Även  för  assistenter  och  sig  själv  framhåller  hen  vikten  av 
tydlighet. 

Innan det är dags att gå till bussen visar Kr mig runt på skolan. Den delen där hens klass 
håller till är nybyggd, med en öppen luftig planlösning och ljusa klassrum. Vi går vidare 
till  en annan byggnad där bassängen finns, klassen har tillgång till  den tre gånger i 
veckan  och  att  de  tillfällena  är  väldigt  viktiga  för  den  här  elevgruppen  med  stora 
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rörelsehinder. I växthuset som ligger på en liten innergård arbetar framförallt de elever 
som går Trädgårdsprogrammet men hit får också eleverna från Krs klass komma och 
titta, känna, lukta och smaka.

Sammanfattning: Här ligger återberättandet i fokus, att det med hjälp av digitala verktyg 
blivit möjligt att snabbt och enkelt dokumentera aktiviteter som eleverna deltar i och att 
detta  är  till  stort  stöd när  de själva  skall  återge  vad de varit  med om eller  som en 
påminnelse för dem om något som de varit med om och hur det gick till. Informanten
återger  också  exempel  på  hur  Ipaden kunnat  vara  en  bro mellan  två  individer  som 
annars kanske inte möts på samma naturliga sätt. Nu är det bådas intresse för det som 
Ipaden  förmedlar  som skapar  de  här  tillfällena  och  plötsligt  har  det  uppstått  social 
interaktion där det tidigare inte fanns någon. Vidare berättar den här specialpedagogen 
om möjligheten till samtal med hjälp av de appar som finns för Ipad, att med stöd i form 
av till exempel symboler eller bilder kan det vara lättare att minnas och där med berätta 
om sådant som varit. På den här skolan vet man att bilder, foton och symboler kan vara 
enklare och tydligare som kommunikationsredskap än text och mycket arbete har lagts 
ner för att göra skolan så tillgänglig som möjligt för alla.
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6 Analys
Till stöd för analysen används Wings triad relaterad till autismspektrumdiagnos. Wings 
triad  hänvisar  till  de  tre  övergripande  svårighetsområden  en  person  med 
autismspektrumdiagnos  brukar  uppvisa.  Dessa  involverar  individens  förmåga  att 
kommunicera, interagera socialt samt förmågan att kunna föreställa sig andras eller sina 
egna känslor, föreställningsförmåga. De pedagoger som undervisar i elevgrupper med 
en  komplex  diagnos  omfattande  autism har  i  mötet  med  sina  elever  uppdraget  att, 
utifrån individens behov och förutsättningar, hantera de aspekter som ingår i triaden. I 
min studie har ett antal pedagoger, utifrån mina frågor försökt visa på vilka problem och 
de potentiella utvecklingsmöjligheter som kan följa av en pedagogisk insats där digitala 
verktyg ingår.

Vid analysen  kommer  de tre  hörnen i  triaden att  behandlas  separat  med hänsyn  till 
inriktning och fokus utifrån informanternas svar. De olika aspekterna i triaden påverkar 
likväl  varandra och hör  samman som en helhet  vilket  också kommer  att  framgå av 
redovisning och sammanfattande analys.

6.1 Bakgrund med hänvisning till Wings triad

Av alla  barn  med  en  autismspektrumdiagnos  har  majoriteten  också  någon  grad  av 
utvecklingsstörning av dessa uppvisar också så gott som alla kommunikationsbrister. 
Svagheter i kommunikationen kan visa sig på olika sätt, alltifrån att barnet är helt stumt, 
att  det  använder  ett  fåtal  ord eller  kommunicerar  med kroppsspråk.  Gillberg  (1999) 
menar  på  att  det  stora  handikappet  ligger  i  att  de  här  barnen  inte  förstår  varför 
kommunikation  kan vara  till  fördel  för  dem,  snarare  än rena  talproblem.  Att  kunna 
kommunicera med sin omgivning är en grundläggande förmåga och därför är det viktigt 
att barn med autism får mycket träning i detta. Om så det bara är små förbättringar i  
språkförmågan  så  kan  det  öka  livskvaliten  markant  och  med  det  minskar  också  de 
oönskade beteenden som kan förekomma. Syftet med kommunikationsträning för den 
här elevgruppen är att de i största möjliga mån skall kunna påverka, förstå och delta i 
sin vardag. Autismforum/kommunikation (2012-07-12)

Att ha behov av rutiner samt begränsade intressen och beteenden kan hos vissa bero på 
att de har en bristande föreställningsförmåga eller fantasi. När du eller jag gör något, är 
det antingen något vi från början  kunde alternativt  något vi kom på själva. Ett barn 
med en autismspektrumdiagnos har en bristande föreställningsförmåga och finner det 
därför problematiskt att improvisera. Ett användbart verktyg för att lära sig nya saker 
kan då vara att härma andra. De  aktiviteter och handlingssätt barnet har på sin reportear 
begränsade. Autismforum/begränsade beteenden och intressen (2014-09-29)
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Barn  med  autism har  svårt  för  att  umgås  med  andra  och  klara  av  vanliga  sociala 
relationer. De har svårt att förstå att andra har känslor och tankar som kan skilja sig från 
deras  egna.  Enligt  diagnoskriterierna  skall  barn  som  får  en  autismdiagnos  uppvisa 
svårigheter  med  att  skapa  kompisrelationer  med  personer  i  samma  ålder,  avvikande 
kroppsspråk  i  det  sociala  samspelet,  avvikkande  reaktioner  och  gensvar  på  andra 
människors känslor och svårigheter med att anpassa sitt beteende efter sammanhanget. 
Dessa olika brister varierar självklart i grad mellan olika individer och kan med stigande 
ålder förbättras. Autismforum/begränsad förmåga till socialt samspel (2014-09-29)

Elever med autismspektrum diagnos uppvisar ofta en bristande generaliseringsförmåga 
vilket för med sig att kunskap som finns i ett sammanhang kan vara svårt att applicera 
på  ett  annat,  du  kan  utnyttja  erfarenheter  som  man  har  fått  från  andra  likartade 
situationer Autismforum/Annorlunda tänkande och kognition (2014-09-29).

6.2 Utveckling  av  kommunikativ  förmåga  med  stöd  av  digitala 
verktyg

Ovan: Wings triad som beskriver de svårigheter en person med autismspektrumdiagnos kan uppleva och 
där extra fokus i den här delen ligger på kommunikation och hur den kan tränas med hjälp av digitala  
verktyg. Digitala verktyg har av mig skrivits in i modellen.

Samtliga  informanter  gav  exempel  på  hur  de  med  hjälp  av  digitala  verktyg  övade 
eleverna att kommunicera. Det förekom både att eleverna kunde berätta något med hjälp 
av verktyget och att de själva stimulerades till att tala tack vare det.

”..(..)..då är ju liksom rösten på taldatorn lika hela tiden och då kan det bli så att man 
upprepar, att genom att höra kan man själv börja prata.”  

Alla de intervjuade pedagogerna berättar om olika produkter som kan stödja eleverna i 
deras kommunikation. Appar som Widgit Go som med hjälp av symboler kan gynna. 
kommunikation.  Dessa appar möjliggör kommuikation på den nivå eleven befinner sig, 
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kanske kan hen navigera i programmet eller så kan någon förbereda samtalsämnen och 
olika  altermativ.  Med  hjälp  av  kommunicationsverktyget  Tobii  som  möjliggör 
ögonstyrning kan elever med stora rörelsehinder eller som av andra orsaker har svårt att 
kommunicera utföra uppgifter på ett självständigt sätt och göra aktiva val.

6.3 Utveckling av föreställningsförmåga med stöd av digitala verktyg

Ovan: Wings triad som beskriver de svårigheter en person med autismspektrumdiagnos kan uppleva och 
där extra fokus i den här delen ligger på föreställningsförmågan och hur den kan tränas med hjälp av 
digitala verktyg. Digitala verktyg har av mig skrivits in i modellen.

 Det  mest  framträdande  som samtliga  informanter  framhöll  starkt  var  elevgruppens 
behov av sinnesintryck. Att de digitala verktygen kan engagera fler sinnen på samma 
gång var en av möjligheterna intervjupersonerna nämnde som en positiv effekt och att 
digitala läromedel som hade den egenskapen var de som de ansåg mest fördelaktiga för 
elevgruppen. Sinnesintryck är erfarenheter om hur något ser ut,  låter,  luktar,  smakar 
eller känns som kan fungera som ledtrådar för stunden eller framtiden.

I  det  insamlade  materialet  finns  det  indikeringar  på  att  ett  allför  ensidigt 
undervisningssätt  skulle kunna ligga elever med ovanstående svårigheter till  last.  De 
behöver få så många olika handlingssätt som möjligt redovisade för sig eftersom det 
upplevs som svårt att på egen hand komma på saker att göra eller agera. Därför är det 
viktigt  att dessa elever får en varierad undervisning där det både förekommer arbete 
med  digitala  verktyg  och  konkreta  aktiviteter.  Detta  påvisar  samtliga  intervjuade 
specialpedagoger.  Framförallt  ger  de  exempel  på  när  det  digitala  och  konkreta 
arbetssättet kan sammarbeta och nyttja varandras styrkor. Detta genom att dokumentera 
aktiviteter både som ljud och bild för att kunna återge och samtala om vid ett senare 
tillfälle.  Nedanstående  citat  ger  en  bild  av  hur  digitala  verktyg  kan  möjliggöra 
återgivandet av en konkret situation.
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”..(..)..när vi haft julgransplundring eller ska ha julgransplundring så kan vi lyssna på 
det några dagar innan och prata om att nu ska det här hända snart igen”

Att på detta sätt dokumentera och använda sig av inspelade situationer kan vara till hjälp 
för  den  specifika  elevgruppens  svårigheter  med  föreställningsförmåga.  Här  kan  fler 
sinnesupplevelser presenteras som kan ge ytterligare ledtrådar till vad en händelse som 
julgransplundring kan innebära.

Träningsskolan riktar sig till elever som av olika anledningar inte kan tillgodogöra sig 
upplägget i grundsärskolans läroplan, därför jobbar man inom särskolan utifrån de fem 
ämnena  kommunikation,  estetisk  verksamhet,  motorik,  omvärldsuppfattning  och 
vardagsaktiviteter.  Det  är  alltså  inom  dessa  som  elevernas  förmågor  övas. 
Specialpedagogen på en av de utvalda skolorna berättar om hur hen tillsammans med 
sin elev utför vardagsaktiviteter så som att tvätta och handla. Dessa dokumenteras med 
Ipaden och möjliggör för ett samtal om händelsen vid ett senare tillfälle. På så sätt kan 
kunskap om den valda aktiviteten tillägnas, i samtalet möjliggörs kommunikation och 
social interaktion och tillsammans blir allt nytt stoff till reportearen av beteenden och 
handlingssätt eleven har för framtiden.

6.4 Utveckling av sociala förmågor med digitala verktyg som stöd

Ovan: Wings triad som beskriver de svårigheter en person med autismspektrumdiagnos kan uppleva och 
där extra fokus i den här delen ligger på sociala förmågor och hur dessa kan tränas med hjälp av digitala 
verktyg. Digitala verktyg har av mig skrivits in i modellen.

Det sociala handikappet som försvårar samspelet med andra är det tredje hörnet i Wings 
triad och en stor del av elevernas funktionshinder.  Detta kan göra grupparbeten och 

35



samlingar till en utmaning men på samma gång ett viktigt lärtillfälle som inte får gå om 
intet.  Här  vittnar  alla  informanter  om  fördelar  och  möjligheter  med  de  digitala 
verktygen  i  undervisningen.  En  smartboard/activeboard/panaboard  har  förmågan  att 
fånga en hel grupp vilket möjliggör för grupparbeten och diskussioner som utgår ifrån 
samma punkt.

Det är enskilt nu men sen är det i grupp om vi till exempel har på Panaboarden om man har  
en musiklektion och de väljer sånger. För då är det en musiklärare som vi haft förut, han 
har satt upp olika bilder så trycker man på den så kommer texten på Sjörövarfabbe upp och 
så där.. och då kan man ju ta fram en elev och den kan hjälpa till att peka efter sin förmåga.  
Och om man sitter vid datorn med någon touch-skärm
med någon elev, det är en elev som älskar Fem myror är fler än fyra elefanter, så han har 
det lite som morot ganska ofta, då är det ofta någon annan som kommer och sätter sig 
bredvid, så det är aldrig sådär att man har en jättestängd dörr

En informant berättar om hur digitala verktyg kan vara en bro mellan individer, att de 
kan mötas genom Ipaden. 

”Och den här eleven om vi har raster och sitter och vilar lite med Ipaden så kommer ofta 
någon annan elev som är jätteintresserad men som inte klarar det själv, det är en flicka 
som har stora rörelsehinder, som han tycker mycket om, så säger man att nu ställer jag 
henne här bredvid dig i sitt ståskal så kan hon få vara med och titta och då kan han lägga 
upp Ipaden bredvid henne, så att hon också ska vara med och lyssna och så. Det är 
socialt liksom. Det är faktiskt lite häftigt de där hur de kan sitta tillsammans och göra 
saker.”

6.5 Konsekvenser av verktyget

Ovan: Wings triad med digitala verktyg som utgångspunkt.

De tre svårigheter som Wings triad redogör för är av naturliga skäl vad det pedagogiska 
arbetet med den här elevgruppen utgår ifrån. Alla de tre intervjuade specialpedagogerna 
använder digitala verktyg med den aktuella elevgruppen för att på olika sätt underlätta 
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elevernas  utveckling.  I materialet  framgår att  samtliga pedagoger upplever  elevernas 
attityd gentemot de digitala verktygen som positiv. Informanternas teorier speglar den 
ovanstående modellen. Troligtvis är elevgruppens funktionshinder när det kommer till 
social interaktion en anledning till att de här eleverna upplevs motiverade att använda 
digitala  verktyg.  Ett  digitalt  verktyg  kommer  inte  ställa  några  sociala  krav  och  det 
upplevs av eleven som underlättande. Matrialet ger också antydingar om att läromedel 
speciellt  framtaget  för elevgruppen motiverar  eleverna eftersom det förekommer fler 
upprepningar och att de alltid vet vad de kan förvänta sig, detta skulle kunna tolkas som 
en  trygghet  för  någon  med  svag  föreställningsförmåga.  Ytterligare  en  anledning  är 
möjligheten till att aktivera flera sinnesintryck som de digitala verktygen erbjuder. I och 
med detta  ges kommunikationen fler  dimensioner  vilket  kan öka kontaktytan  för en 
person med kommunikationssvårigheter.

Materialet  visar  på  att  digitala  verktyg  kan  erbjuda  möjligheter  för  elever  med 
autismspektrumdiagnos  och  utvecklingsstörning  så  som  språkträning,  ökad 
sinnesstimulering,  minnesträning,  underlättad  dokumentation  och  träning  i  socialt 
samspel.  Men det  finns som med allt  annat  också en del  element  att  se  upp med i 
undervisningen med digitala verktyg och den aktuella elevgruppen. Dessa kan återigen 
härledas  till  triaden.  Bristande föreställningsförmåga,  alltså  att  barn med autism och 
utvecklingsstörning ofta har svårt att ta initiv till att prova nya saker och kan fastna i 
aktiviteter.  Detta  beroende på  svårigheter  med  att  föreställa  sig  ett  händelseförlopp. 
Därför kan det vara ofördelaktigt att låta den här elevgruppen arbeta i endast en eller ett 
fåtal arbetsformer. Att däremot ge eleverna så många olika erfarenheter kan ge dem rika 
möjligheter att fungera i vardagen.

 ”Ja vad är nackdelarna, nackdelarna är ju om man sitter och det blir det enda intresset 
man har. Vi har precis nu bestämt att vi ska plocka bort youtube från deras egna ipads. 
Därför att det blir många som, ja alltså de tycker det är roligt och det är ju bra för då har 
de lärt sig att börja skriva sångerna de vill höra, Emil till exempel. Men när det blir för 
mycket  tid,  många  med  utvecklingsstörningar  har  liten  egen motor  och kanske  inte 
kommer på någonting annat och vi vill ju träna social träning och vi vill träna, du vet 
andra saker. Så då har vi sagt att youtube kör vi nu tillsammans, så man kan sjunga och 
dansa tillsammans och det blir mer som en gruppaktivitet..”

Informanterna beskriver också vikten av varierad undervisning utifrån en annan aspekt. 
Elever med autismspektrumdiagnos har som tidigare beskrivits en hämmad förmåga till 
socialt  samspel.  Detta  är  därför  något  som skall  stimuleras  genom undervisningens 
utformning.  Aktiviteter  som inbjuder till  att  interagera med andra och samtidigt  kan 
stötta i det mötet är något som informanterna menar är viktigt. 

Ja men det är alltid något visst med att sitta och bläddra i en bok, det kan man ju aldrig  
frångå  heller  att  när  man  jobbar  med  klassiska  läromedel  då  är  det  nog  ofta  mer 
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kommunikation mellan lärare och elev kan jag tänka, att det behöver ju inte vara så, det 
beror ju också på hur man använder det, man kan ju använda det som en bok också som vi 
gör  de  här  bildsekvenserna  vad  man  har  gjort  och  prata  kring  det.  Jag  tror  att  det 
databaserade kanske kan bli lättare att det blir elev-data istället för elev-bok-lärare på ett 
annat sätt. Lite grann tror jag att det blir lättare att man sitter isolerad ensam med en data än  
med en bok. Viktigast är att jobba på den sociala biten men det ena behöver ju inte utesluta  
det andra

Exemplen ovan är fallgropar som kan uppkomma i samverkan mellan de svårigheter en 
elev med autism kan uppleva, undervisningen och de digitala verktygen. Men det kan 
också uppkomma problem om inte  de pedagoger  som arbetar  i  elevgruppen besitter 
adekvata  kunskaper  vad  gällande  de  digitala  verktygens  hantering  och 
användningsområden samt den specifika elevgruppen. Det finns lite olika erfarenheter 
hos informanterna vad gäller tid till  kompetensutveckling. Det som dock verkar vara 
gemensamt är insikten i att det finns stora möjligheter och mycket resurser om tiden 
finns att sätta sig in i hur hårdvara och mjukvara fungerar.
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7 Sammanfattande slutsatser
Syftet med den här undersökningen var att försöka skönja en bild av vilka anledningar 
det  finns  för  att  använda  digitala  verktyg  i  undervisningen  av  elever  med 
autismspektrumdiagnos.  Genom  att  formulera  intervjufårgor  som  utgick  ifrån 
frågeställningarna ”lärares syn på de digitala verktygen och interaktiva läromedlens för-
och nackdelar i klassrumsmiljön”, ”hur används digitala verktyg som läromedel i den 
specifika skolkontexten” och ”vilka problem och möjligheter erbjuder användningen av 
verktyg  och  läromedlen  ur  ett  undervisnings-  och  lärandeperpsektiv”  kunde 
informanterna förmedla sin verklighet  med undervisningsmaterialet  och elevgruppen. 
Vissa genrella områden där digitala verktyg syntes ha en positiv roll i undervisningen 
framkom.

Det som begränsar den här studien är det ringa antalet informanter i kombination av den 
kvalitativa undersökningsmetodens natur. Detta medför att resultatet inte kan säga något 
i ett större perspektiv än i de tre informanternas klasser. Ytterligare en aspekt som kan 
ha  haft  inflytande  på  slutresultatet  är  att  två  av  informanterna  fick  ta  del  av 
intervjufrågorna innan mötestillfället. Om det på samma sätt erbjudits möjlighet för den 
tredje informanten att bearbeta frågorna i förväg så kan det inte uteslutas att hens svar 
blivit  annorlunda.  De  valda  intervjufrågorna  är  av  en  öppen  karaktär  som  önskar 
djupgående svar. Att ingående berätta eller förklara något kan underlättas om tid ges för 
eftertanke.
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8 Diskussion
Elevers förmåga att kommunicera och interagera socialt i kombination med att kunna se 
sammanhang  och  samband,  att  kunna  föreställa  sig  något  utanför  dem själva  är  av 
central  betydelse  för  allt  lärande.  Människans  förmåga  att  kunna använda  språkliga 
verktyg för att lära sig och utvecklas blir här avgörande. Oavsett om verktyget handlar 
om penna och papper eller en digital skärm förutsätts att den som använder verktyget 
ska uppfatta varför hen ska göra sig besväret att försöka förstå och lära.

På  en  träningsskola  skiljer  sig  undervisnings-  och  lärandesituationen  från  en 
grundskoleklass.  Elevgruppen  är  ytterst  komplex  och  sammansatt.  Elevernas 
begåvningsnivå i  kombination med eventuella  neurologiska diagnoser,  rörelserhinder 
eller  andra  sjukdomar  så  som  epilepsi  ställer  pedagogiska  krav  på  en  anpassad 
undervisning.  Här  blir  lärarens  gedigna  kunskap  i  kombination  med  verktyg  som 
underlättar sådan kunskapsförmedling särskilt värdefull. 

Informanterna  i  undersökningen  talar  inte  bara  om själva  hårdvaran  utan  också  om 
program och appar som kan fungera som stöd i undervisningen. Elever som helt eller 
delvis saknar tal skulle kunna om de digitala verktygen används på fördelaktigt sätt i 
undervisningen  få  tillgång  till  dimensioner  som  förr  för  dem  varit  otillgängliga.  I 
träningsskolans sammanhang är språk ett större begrepp än tal. Om kommunikation var 
samlingsnamnet så finns vägar genom flera olika sinnen för att nå dit. Teckenspråk och 
olika symbolsystem är exempel på alternativa eller kompletterande kommunikationssätt. 
För elever utan tal och med stora rörelsehinder är Tobiin ett alternativ som nämns i det 
insamlade materialet.  Här kan elever endast med hjälp av pupillen styra och påverka 
händelser på en skärm. Möjligheten öppnas för någon att  via digitala verktyg kunna 
förmedla  tankar  och  själv  kommunicera  och  påverka  i  en  situation  och  i  ett 
sammanhang.

Informanterna ger en nyanserad bild av de digitala verktygens roll i den undervisning 
som  bedrivs  med  den  valda  elevgruppen,  en  fördel  som  nämns  med  digitala 
arbetsverktyg  är  möjligheten  till  touch-skärmar.  Att  styra  datorn  med  musen  kräver 
kordination  av  öga  och  hand,  att  istället  trycka  direkt  på  skärmen  kan  förenkla, 
dessutom kan näsan, fingret eller vad som är enklast för just den här eleven användas. 
Men, som informanterna uttrycker, det finns problem med att hitta mjukvara anpassat 
till elevgruppen. Händelseförlopp på skärmen kan gå för snabbt för att eleven skall ges 
möjlighet att hänga med intelektuellt och/eller motoriskt. Miljön i de olika programmen 
skulle  också  kunna  anpassas  mer  efter  den  här  elevgruppens  svårigheter,  med  mer 
avskalat utförande och fler upprepningar. 

Enskilda  elevs  reaktioner  på  upplevelser  visar  att  en insats,  en  händelse,  kan  få  en 
person  med  autismspektrumdiagnos  att  reagera  och  motiveras.  En  annan  elev  ger 
intrycket  av  att  vara  helt  oberörd  och  visar  inget  som helst  intresse  av  det  som i 
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sammanhanget händer. Finns det svårigheter med kommunikation och eller avvikande 
beteenden  kan  omvärlden  finna  det  utmanande  att  på  ett  korrekt  sätt  tolka  elevens 
signaler på vad som motiverar eller inte motiverar. Elever utan autismspektrumdiagnos 
kan  till  stor  del  motiveras  av  omgivningens  reaktioner,  så  som  klasskamraters 
kommentarer, en frökens belöning eller föräldrars uppmuntran. I och med att en person 
med autism uppfattar samspelet med andra människor utmanande så fungerar inte social 
motivation på samma sätt i grupper där eleverna har autism. Den utvecklingsstörning 
som medföljer  majoriteten av alla  fall  med autism hindrar  personen från att  fullt  ut 
genomgå alla de avgörande och betydelsefulla steg i utvecklingen från barn till vuxen. 
En utvecklingsstörning liksom autism existerar i olika grader och visar sig på olika sätt.

Människor styrs  i  olika grad av inre och yttre  motivation men generellt  kan kanske 
sägas att vi i vår tidiga utveckling i högre grad styrs av inre motivation och att vi sedan i 
och med att vi växer upp lär oss att det kan vara fördelaktigt att utföra något på grund av 
yttre komponenter så som belöningar, uppskattning, grupptillhörighet, hot, bestraffning 
eller liknande. För uppsatsens valda elevgrupp kan det utifrån informanternas svar antas 
att eleverna i större grad drivs av inre än av yttre motivation och att det kan vara av stor 
vikt att  härleda elevens handlingar till  vad som motiverar  hen. Här inverkar elevens 
omvärldsuppfattning  som  till  synes  styrs  av  andra  bevekelsegrunder  än  att  primärt 
tillhöra en grupp, ett socialt sammanhang. Pedagogerna uttrycker att kan vara svårt att 
gå till sig själva eller till en elev utan autism för att försöka ta reda på och förstå vad 
som kan motivera eleven till att vilja jobba med en arbetsuppgift. Att informanterna alla 
vittnar  om erfarenheter  av att  eleverna tycks  vara motiverade  i  arbetet  med digitala 
verktyg  ger  en  bild  av  hur  ett  relativt  nytt  material  kommit  att  underlätta  för  en 
elevgrupp som tidigare varit utmanande för skolsystemet.

För en god undervisnings- och lärandesituation med stöd av digitala läromedel krävs att 
läraren  har  kompetens  att  bedöma  verktygets  eventuella  fördelar  och  nackdelar.  I 
undersökningen efterfrågas fortbildning inom området, sannolikt är detta en önskan som 
involverar en stor del av lärarkåren inom såväl grund- som gymnasieskola. Finns det 
brister  i  kunskaperna  om  hur  digitala  verktyg  på  bästa  sätt  kan  användas  i 
undervisningen av den valda elevgruppen, kan det finnas en fara i att de används bara 
för att det har köpts in till exempel Ipads eller för att undervisning med digitala verktyg 
är något som ligger rätt i tiden. Då hamnar den specifika elevens förmågor och behov i 
andra hand. Det blir mer av en aktivitet som fyller en timme och mindre ett lärtillfälle 
med  bakomliggande  pedagogiska  tankar  om  syfte  och  tillvägagångssätt.  Samtliga 
informanter  menar  att  det  måste  förekomma  varierad  undervisning  för  att  träna 
elevernas  föreställningsförmåga.  Sinnesupplevelser  kan  tillgodoses  på  andra  sätt  än 
genom till exempel ett datorprogram. För en del elever kan det visa sig att ett digitalt 
verktyg  är  mindre  användbart.  Det  kan  handla  om  elever  som  både  behöver  och 
stimuleras av konkreta föremål eller aktiviteter under ledning av en pedagog som känner 
och kan hantera de enskilda elevernas behov och förmågor.
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Trots att uppsatsen utgår ifrån en elevgrupp med autismspektrumdiagnos så har studien 
relevans för all undervisning. Vi vet att människor tillgodogör sig kunskap på olika sätt 
och  utifrån  skilda  förutsättningar.  Lärande  är  relaterat  till  individens  tidigare 
erfarenheter och motiv för att vilja och kunna lära. Med den särskilda problematik som 
här beskrivits blir det tydligt att lärarens professionella kunskaper och insikter kan bidra 
till att hantera såväl svårigheter som specifika svårigheter.  

Undervisning handlar i mycket om riktade aktiviteter med hjälp av olika verktyg. De 
lärare som ingår i studien visar alla en öppenhet inför att skapa lärandesituationer där så 
många sinnen som möjligt tillvaratas oavsett aktiviteter. I en skolklass ökar sannolikt 
chansen att alla får komma till sin rätt om arbetssätt och arbetsverktyg anpassas utifrån 
förutsättningen att allt lärande kräver engagemang och intresse. I alla klassrum finns 
idag ett stort utbud av interaktiva läromedel. Vikten att ha kunskap om digitala verktygs 
användningsområden samt styrkor och svagheter gentemot elevgruppen är inte specifikt 
för elever med autism, på samma sätt måste lärare inom grundskolan fråga sig varför 
valda  material  och  arbetsverktyg  används,  på  vilka  sätt  anses  de  gynna  elevernas 
kunskapsutveckling?  Vilka  förmågor  tränas  och  uppmuntras?  Vad  är  det  önskade 
resultatet och vad ska det fortsättningsvis leda till?
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjufrågor

Intervjufrågorna som använts vid de tre intervjutillfällena bifogas nedan.

Beskriv den elev/elevgrupp du arbetar/at med.

Beskriv hur ni arbetar med digitala verktyg och interaktiva läromedel i klassrummet 
(vilka  former,  Ipad,  dator,  smartboard.  Vilka  program?  Enskilt,  i  grupp,  varierade 
arbetssätt?).

Vad ser du för för- och nackdelar med digitala verktyg och interaktiva läromedel? (ur 
inlärnings synpunkt,  hantering för dig som pedagog, digitala  verktyg och interaktiva 
läromedel vs. Traditionella läromedel).

Hur motiverar du arbete med digitala verktyg och interaktiva läromedel i den elevgrupp/ 
den elev du arbetar/at med?

Hur skulle arbetet med digitala verktyg och interaktiva läromedel kunna utvecklas i den 
skolmiljö där du arbetar?

Får du möjlighet att kompetensutveckla dig inom ramen för din anställning för att kunna 
hantera nya verktyg och programvara?

45



Bilaga 2 - Digitala läromedel i undervisningen, R-skolan

Qnoddarna - digitalt läromedel i svenska och matematik
Allemansdata - digitalt läromedel i svenska, matematik och klockan.
Lära mera - Appar som behandlar svenska, matematik, orsak-verkan, träna arbetsminnet 
etc.
Widgit go - Kommunikationsapp
Pratkort - Kommunikationsapp
Injini -App där man kan träna att lägga lika, sortera och spåra former
Ritprata - App där man kan skapa sociala berättelser.
Timstocken - Tidshjälpmedel för Ipad
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