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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i grundsärskolan uppfattar sin egen digitala 

kompetens i en undervisningskontext. Studiens teoretiska del har sin utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet på utveckling och lärande. Studien är av kvalitativ natur och använder sig 

av halvstrukturerade intervjuer för att insamla empiri. Studiens deltagare är nio till antalet och samtliga 

är verksamma som lärare i grundsärskolan. Resultatet påvisar att majoriteten av lärare uppfattar sin 

digitala kompetens som tillräcklig för ändamålet att använda digitala verktyg i undervisningen. 

Samtidigt ger lärarna uttryck för att de är i behov av fortbildning i hur nya verktyg kan användas i 

undervisningen. Detta då många lärare uppfattar att de ej har tid att lära sig nya digitala verktyg under 

ordinarie arbetstid. Tillgången på digitala verktyg för undervisning hos de intervjuade lärarna var god. 

Det digitala verktyg som majoriteten av lärarna anse sig ha mest kompetens på var iPad och dator. 

Majoriteten av lärarna uppger att digitala verktyg kan verka motiverande för elever i undervisning och 

att det förändrat deras undervisning på så sätt att det bidrar till fler vägar för lärande. Många lärare 

uppger att digitala verktyg i undervisningen kan skapa konflikter med elever då de kan ha svårt att 

avsluta arbetet med digitala verktyg eller kan göra annat än skolarbete på verktygen. 
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Förord   

Vi vill rikta ett stort varmt tack till alla lärare som ställde upp på att bli intervjuade till vårt 

examensarbete. Vi fick ta del av många spännande tankar kring ert arbete med digitala verktyg. Vi vill 

även rikta ett tack till vår handledare Malin Rohlin som genom feedback hjälpt oss att föra vårt arbete 

framåt. TACK!   

I detta arbete har vi båda varit involverade i samtliga delar av uppsatsen. Vi har delat upp och planerat 

arbetet utifrån premissen att vi ska lägga ned lika mycket tid och energi på arbetet. Vi har genomfört 

samtliga intervjuer tillsammans men med olika roller som vi turats om - en har varit intervjuare och 

den andre den som för stödanteckningar. Vid transkriberingar har vi innan kommit överens om hur vi 

ska transkribera samt delat lika på antalet transkriberingar.   
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Inledning   

Vi är båda verksamma inom grundsärskolan och har egen erfarenhet av att de digitala verktygen har 

tagit en stor plats inom grundsärskolans undervisning i och med digitaliseringen av skolan och den 

tekniska utvecklingen. Med anledning av vår kommande roll som speciallärare är vi intresserade av att 

undersöka hur lärare i grundsärskolan uppfattar sin digitala kompetens, hur lärare arbetar med digitala 

verktyg i undervisningen och vilka verktyg de har tillgång till samt undersöka om det finns några 

faktorer som påverkar användningen av digitala verktyg i undervisningen. Digitala verktyg är något vi 

som blivande speciallärare måste ha god kunskap kring. Dels gällande hur de kan användas i 

undervisning samt hur de kan verka kompensatoriskt för elever med kommunikativa och finmotoriska 

svårigheter. Rätt använt kan de digitala verktygen ge elever i grundsärskolan förutsättningar för 

kommunikation och lärande.    

Pedagogikprofessorn Neil Selwyn (2017) beskriver att digital teknik idag är inordnad i 

utbildningsområdet. Då datorer, telefoner och surfplattor idag är vanligen använda för att 

kommunicera och interagera i både vardagsliv, för utbildning och arbete har de även medfört 

förändringar för sättet vi idag inhämtar kunskap och information. Våra vägar för att skapa lärande, 

förståelse och de sätt vi producerar kunskap på har förändrats. Idag använder sig människor över hela 

världen av internet för att söka och producera information. Digitaliseringen utmanar den traditionella 

synen på utbildning. Utbildningsmarknaden kan ses vara kommersialiserad då de företag som skapar 

tekniken ser skolan som en viktig marknad. Den världsomfattande utbildningsmarknaden estimeras 

vara värderad till över fem biljoner dollar enligt det amerikanska utbildningsdepartementet. 

Författaren ställer sig frågande till vilka implikationer teknikföretagens intressen i utbildning kan 

medföra (Selwyn, 2017). Införandet av digitala verktyg i utbildning kan påverka de sätt vi skapar 

kunskap på och sättet vi inhämtar information. Idag är kunskap och information tillgänglig för alla att 

ta del av online. Då vi upplever att tillgången till digitala verktyg i grundsärskolan har ökat de senaste 

åren är det befogat att informera sig om de fördelar och nackdelar som teknikanvändning i utbildning 

kan medföra.  

Likt det Selwyn (2017) beskriver ovan, kan digitaliseringen utmana hur utbildning och undervisning 

sker, liknande tankar presenteras av Skolverket (2018a) som menar att lärarrollen är i förändring med 

anledning av digitaliseringen av skolan.   

Skolverket (2018a) beskriver hur lärarnas roll är i ständig förändring. Inte minst nu i en tid då digitala 

verktyg har fått en större plats inom undervisningen och där den teknologiska utvecklingen går stadigt 

framåt i ett högt tempo. Denna digitalisering ger utmaningar då lärarens digitala kompetens behöver 

följa den teknologiska utvecklingen och man behöver hitta sätt att integrera de digitala verktygen i 

undervisningen. Men med utmaningar följer också möjligheter i form av en bredare variation att 

organisera sin undervisning och fler sätt att nå eleverna.   

Med anledningen av den enorma informationsmängd som vi kan ta del av på internet idag är det inte 

alltid lätt att navigera och sålla bland källor och information. Att implementera digitala verktyg i 

undervisning kräver kompetens hos läraren. Lärare av idag måste inneha en digital kompetens.   

Regeringen gav under 2015 Skolverket i uppdrag att ge förslag om förstärkningar till styrdokument 

gällande hur skolan bäst kan stärka barn och elevers digitala kompetens (Skolverket, 2018b). De 

förtydliganden och ändringar som skrivits fram i styrdokumenten innebär att barn och elever bland 

annat ska förstå hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. Barn och elever ska kunna 

använda och förstå digitala verktyg samt inneha ett kritiskt förhållningssätt till dessa.   

För att vi som verksamma lärare ska kunna arbeta mot läroplanens mål kring digitala verktyg krävs det 

också att vi har en kompetens kring digitala verktyg och kunskap kring digitaliseringen av samhället.  

Skolverket (2018b) skriver fram varför digital kompetens är av vikt för barn och elever, det handlar då 

om att samhället vi lever i präglas av en ökad digitalisering och stora informationsflöden. Med 
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anledning av detta är det av vikt att svenska barn och elever utvecklar en digital kompetens för att 

kunna verka i samhället samt ge alla elever samma förutsättningar (Skolverket, 2018b).      

Bakgrund   

Grundsärskolans framväxt   

Det allmänna skolväsendet inrättades 1842 i Sverige. Det kom att dröja nästan 100 år innan Lag om 

undervisning för bildbara sinnesslöa barn (SFS 1944:477) trädde i kraft och elever med 

utvecklingsstörning fick lagstadgad rätt till skolgång. Lagen infattade de barn och unga som enligt 

dåvarande terminologi sågs som sinnesslöa men bildbara. Undervisningen skedde fortsatt i 

anstaltsform. Lagen om undervisning och vård av vissa psykiskt efterblivna (SFS 1954: 483) kom 

1954 och dåvarande sinnesslöskola bytte namn till särskola. Hur utbildningen sett ut för de barn som 

definierades som obildbara finns det ingen tydlig dokumentation kring historiskt men i och med 1967 

års lag förändrades förutsättningarna för barn och unga med utvecklingsstörning som tidigare inte fått 

en enhetlig utbildning (Östlund, 2012). Omsorgslagen (SFS 1967:940) som trädde i kraft 1967 

medförde obligatorisk skolgång för de barn som tidigare setts som ”obildbara”. Särskolan 

omorganiserades till två olika skolformer, grundsärskola och träningsskola. Dagens obligatoriska 

grundsärskola har en gemensam läroplan (Lgrsä 11) där träningsskolan är en inriktning inom 

grundsärskolan med en egen kursplan (Östlund, 2012).     

Dagens grundsärskola   

Grundsärskolan är en obligatorisk skolform vilken är anpassad för de elever som har en 

utvecklingsstörning och inte uppnår grundskolans kunskapskrav. För att bli mottagen i grundsärskolan 

behöver man ha gjort en utredning som omfattas av en psykologisk, medicinsk, social och pedagogisk 

bedömning. Grundsärskolan har en gemensam läroplan men eleven kan läsa efter två olika inriktningar 

med olika kursplaner. När en elev blir mottagen i grundsärskolan beslutas med bedömningarna som 

grund om eleven ska läsa ämnen eller med inriktning träningsskola där man läser ämnesområden 

(Skolverket, 2013).    

Intellektuell funktionsnedsättning  

I skollagen (SFS: 2010:800) används fortfarande begreppet utvecklingsstörning, även i Skolverkets 

(2013) allmänna råd för mottagande i grundsärskolan används benämningen utvecklingsstörning. 

Enligt Skolverket (2013) definieras utvecklingsstörning som en person med nedsatt 

intelligensförmåga, vilken har blivit konstaterad under barnets uppväxtår innan 18 års ålder och en 

samexisterande nedsatt adaptiv förmåga inom några eller något av sociala, kognitiva eller praktiska 

områden.   

I MINI – D 5 beskrivs intellektuell funktionsnedsättning som en utvecklingsavvikelse som inbegriper 

både intellektuella och adaptiva funktionssvårigheter inom sociala, praktiska och kognitiva områden. 

Tre kriterier, A – B och C, ska uppfyllas för att diagnosticera intellektuell funktionsnedsättning. 

Kriterium A innefattar bland annat en individs brister i intellektuella förmågor som problemlösning, 

planeringsförmåga, studieförmåga och abstrakt tänkande – häri styrks bristerna av kliniska 

bedömningar och standardiserade intelligenstestningar. Kriterium B innebär att en individ har brister i 

adaptiv funktionsförmåga vilket leder till att individen ej kan möta kulturella och utvecklingsmässiga 

standarder av självständighet eller socialt ansvarstagande utan är i behov av stödinsatser. Kriterium C 

innefattar att en individs intellektuella och adaptiva brister ska framkomma under utvecklingsperioden. 

Det finns fyra olika nivåer av intellektuell funktionsnedsättning, dessa benämns som lindrig 

intellektuell funktionsnedsättning, svår intellektuell funktionsnedsättning, medelsvår och mycket svår 

intellektuell funktionsnedsättning (MINI – D5, 2014).    
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Ineland, Molin och Sauer (2013) beskriver hur terminologin gällande funktionshinder har förändrats – 

tidigare benämndes funktionshinder eller funktionsnedsättning som handikapp. Detta har förändrats 

med anledning av att handikapp kan anses vara ett stigmatiserande begrepp att använda sig av. De 

beskriver hur begreppet funktionsnedsättning bör förstås och användas som de nedsättningar av 

antingen psykisk, fysisk eller intellektuell funktionsförmåga en individ har. Författarna menar att 

denna förändring har liknelser till den reform som skedde på 1950 talet då termer som sinnesslö och 

idiot ersattes med termen handikapp. Benämningarna har varit många och olika historiskt sett, 

individer med intellektuella funktionsnedsättningar har bland annat benämnts som sinnesslöa, idioter 

och förståndshandikappade. Författarna menar att dessa benämningar har sitt ursprung i olika 

tidsepoker och kan därför ha olika innebörd.   

Enligt vårdguiden 1177 (2016) används begreppet intellektuell funktionsnedsättning synonymt med 

utvecklingsstörning. Vi väljer att i detta arbete använda oss av begreppet intellektuell 

funktionsnedsättning då vi anser att det är mer i linje till det engelska begreppet “intellectual 

disability” som förekommer i många av de studier vi använder oss av i vårt arbete och även i MINI- D 

5. Samt för att vi under vår utbildning har genom diskussioner med universitetslärare fått 

uppfattningen att terminologin kring utvecklingsstörning eventuellt kommer att ersättas med begreppet 

intellektuell funktionsnedsättning. Ett annat begrepp som används idag är funktionsvariation – vilket 

enligt Nationalencyklopedin (2018) är ett värdeneutralt sätt att beskriva människors kognitiva, 

psykiska eller fysiska förmågor.   

Läroplanen för grundsärskolan   

Med anledning av att samhället vi lever och verkar i har digitaliserats har Sveriges regering beslutat att 

förändra styrdokumenten för Sveriges skolformer. Förändringarna i styrdokumenten handlar om att 

elever ska ges möjlighet att utveckla förståelse för digitaliseringens påverkan på samhälls-och 

individnivå. Skrivelserna ämnar även stödja elevernas förmåga till att använda digitala verktyg och 

tjänster och inta ett kritiskt synsätt gentemot information och medier (Skolverket, 2018b).    

Enligt läroplanen för grundsärskolan är ett av grundsärskolans uppdrag att möjliggöra för elever att 

utveckla förmåga till kritisk granskning av information och fakta. Alla elever ska utveckla förmåga att 

bruka digital teknik och utbildningen ska ge förutsättningar för eleverna att erhålla och utveckla digital 

kompetens. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola kan använda 

digitala verktyg för lärande, kunskapssökande och för att bearbeta information. Vidare skall lärare i 

grundsärskolan se till att elever får använda digitala verktyg på ett kunskapsutvecklande sätt. Elever 

ska få möjligheten att kommunicera i olika sammanhang genom digitala kommunikationsverktyg. 

Gällande digitala verktyg och digital kompetens ska eleverna kunna ta sig fram i en verklighet i snabb 

förändring med ökad digitalisering och stora informationsflöden (Skolverket, 2011).   

En skola i förändring - digitaliseringen  
Skolverket (2018a) beskriver i sin kunskapsöversikt hur digitaliseringen av skolan har fått fart från 

1970 talet fram till idag.  På 1970 talet skedde det första steget av digitalisering inom skolans värld i 

och med att den elektroniska miniräknaren började användas. Detta införande ledde till livliga 

diskussioner kring den pedagogiska tanken med miniräknare, stödjer den elevernas lärande eller 

hindrar den deras logiska tänkande? Denna form av diskussioner har sedan blossat upp kring nya 

införanden av digital teknik från 1970 talet fram till idag. På 1980 talet blev användningen av 

persondatorer vanlig i skolan och det skedde en del satsningar på att fortbilda lärare så att deras 

digitala kompetens skulle höjas. En bit in på 1990 talet så ökade antalet persondatorer i skolan och det 

blev vanligt att använda sig av cd rom och interaktiva spel. Saker har hänt när det kommer till 

digitalisering av den svenska skolan men digitaliseringen slog till ordentligt från 2007 då tillgången på 

internet blev stabil och skolor kunde ha lokala nätverk som framöver även blev trådlösa. I och med 

stabiliseringen och tillgången till internet så blev det vanligt att använda sig av olika lärplattformar där 

elever och lärare fick tillgång till en arbetsyta och digitalt kunde kommunicera och dela filer. Annan 

digital teknik som gjorde sitt intågande i skolan och gav nya möjligheter att bedriva undervisning på 
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var projektorer och interaktiva tavlor. Skolverket (2018a) betonar att digitaliseringen av den svenska 

skolan är starkt sammanflätad med den digitalisering som samhället i övrigt genomgår.    

Enligt Selwyn (2017) ses vanligen digitaliseringen som något som förbättrar utbildning och 

undervisning. Däremot existerar sedan en fyrtioårsperiod bakåt endast enstaka bevis för att teknikens 

implementering i utbildningen förbättrar inlärning och undervisning. Argumenten är vanligen att 

förbättringar av lärandesituationer sker, exempelvis att lärandet blir situerat. Det menas att elever blir 

mer motiverade eller engagerade och att tekniken ”tillgängliggör” eller ”stödjer” elever i deras 

lärande. Digitaliseringen sägs förnya och förändra utbildnings essens – men däremot verkar inte 

lärosäten och skolors organisationer vara under förnyelse. Författaren menar därför att talet om 

skolornas digitalisering inte ger en rättvis bild av hur verkligheten ser ut och menar att det är svårt att 

tillämpa talet om digitaliseringen i praktiken.    

IT användning bland unga   

Statens medieråd (2017) undersökte medievanor och attityder kring medier hos barn i åldrarna nio till 

arton år. Rapporten omfattar 1 999 barn i ålder nio till tolv år och 3000 barn i ålder tretton till arton år, 

i rapporten svarar 5% av nio till tolvåringarna att de har en funktionsnedsättning. I undersökningen 

framkommer att 98% av nio till tolvåringar har tillgång till internet hemma. När det gäller tillgång till 

egen dator har 36% av nio till tolvåringar en egen dator och 56% av gruppen delar dator med övrig 

familj. När det gäller surfplattor har 55% av nio till tolvåringar tillgång till egen surfplatta. I resultaten 

framkommer att barn med funktionsnedsättning är överrepresenterade när det gäller att använda 

internet sex timmar eller mer per dag samt när det kommer till att överhuvudtaget inte läsa böcker eller 

tidningar (Statens medieråd, 2017).    

Under år 2015 genomförde projektet Nätkoll en enkätundersökning om medievanor hos barn och unga 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, undersökningen bygger på statens medieråds 

undersökning från 2015. Resultaten från undersökningen visar att barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar i högre utsträckning än barn utan diagnos äger egen teknik samt brukar internet 

och dator på sin fritid mer än barn utan diagnos (Nätkoll, 2015).    

Digital kompetens och användning av digitala verktyg   

EU har fastslagit digital kompetens som en nyckelkompetens för ett livslångt lärande. De definierar 

digital kompetens som att inneha förmåga att kritiskt och säker kunna använda IKT för arbete, fritid 

och kommunikation. För detta krävs grundläggande IKT-kunskaper – vilket bland annat innebär att 

kunna använda datorer för olika ändamål. Exempelvis inhämta och bedöma information via internet. 

För att sägas ha god digital kompetens behövs kunskap i hur teknik fungerar och den betydelse och 

möjligheter tekniken medför för arbetet och fritid. Att kunna tillämpa tekniken för lärande, rekreation 

och kommunikation ses som nödvändiga kunskaper. Att vara medveten om risker och möjligheter vid 

användning av teknik och medier är även det av vikt (Europeiska Parlamentet, 2006).   

Skolverkets (2016) rapport om IT-användning och IT-kompetens i skolan visar att det i 

grundsärskolan går en elev per dator eller surfplatta och att surfplattan är det vanligaste digitala 

verktyget i grundsärskolan. I grundsärskolan och gymnasiesärskolan är det vanligast med surfplattor, i 

grundsärskolan går det 1,9 elever per surfplatta. I grundsärskolan har 38 % av eleverna fått eller fått 

låna en dator eller surfplatta av skolan, rapporten visar även att 50 % av grundsärskolorna i 

undersökningen följer en framarbetad IT-plan. 55 % av de rektorer i grundsärskolan som tillfrågats om 

lärare i deras organisationer erhåller fortbildning inom IT menar att de i hög utsträckning erhåller 

kompetensutveckling som krävs i lärarrollen (Skolverket, 2016).  

I skolverkets (2016) rapport framkommer det även att många lärare känner att de inte är tillräckligt 

rustade för att möta de krav som följer i och med att skolan genomgår en digitalisering. I alla 

skolformer har det skett en markant ökning av IT utrustning som exempelvis datorer och surfplattor. 

Tillgången till IT utrustning och användningen av IT under lektionstid och för arbetsuppgifter har ökat 

för både lärare och elever. Det framkommer att det finns ett stort behov av kompetensutveckling bland 

lärarna inom flertalet områden som till exempel hur IT kan användas som ett pedagogiskt verktyg och 

hur man kan arbeta förebyggande mot kränkningar på nätet.     
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Inom skolformerna grundsärskolan och gymnasiesärskolan framkom det att nio av tio skolor har 

tillgång till IT verktyg som ska användas inom undervisning i ämnen eller ämnesområden. I tre av fyra 

skolor ansåg sig lärarna ha tillräcklig kompetens kring elevernas IT verktyg för att dessa kan användas 

och anpassas inom undervisningen (Skolverket, 2016).   

TPACK modellen  

Skolverket (2018a) menar att det funnits ett stort intresse bland forskare att undersöka vad lärare 

behöver kunskapsmässigt för att undervisa med digitala verktyg och för att läraren ska kunna 

identifiera de tillfällen då digital teknik kan fungera som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen. En 

modell kring ämnet som ligger i ropet nu är TPACK (Technological Pedagogical and Content 

Knowledge) som utvecklats av Matthew Koehler och Punya Mishra.   

  

 

   

Källa: http://tpack.org 

  

Skolverket (2018a) förklarar modellen som ett verktyg eller översikt kring vilka kunskaper en lärare 

behöver inneha för att arbetet med digitala verktyg och digital teknik i ett undervisningssammanhang 

ska bli meningsfullt. I modellen illustreras att läraren behöver vara kunnig i sitt ämne alltså inneha en 

fördjupad ämneskunskap (CK). Läraren måste också besitta pedagogisk kunskap (PK) vilken är starkt 

sammankopplad med lärarrollen och didaktik, hur man förmedlar kunskaper till eleverna och väcker 

deras intresse. Den tredje kunskapen som beskrivs i modellen är kunskap kring digital teknik och 

digitala verktyg (TK) och hur dessa kan användas i undervisning (Willermark, 2018). Skolverket 

(2018a) beskriver att om undervisningen ska gynnas positivt behöver dessa tre komponenter samspela 

och läraren behöver ha god kunskap inom de tre områdena. Förutom de tre kärnkomponenterna så 

illustreras även fyra skärningspunkter i modellen där kombinationer av de olika kunskaperna uppstår. 

När de tre kärnkomponenterna och de fyra skärningspunkterna förenas och då läraren har tillräcklig 

kunskap och kompetens inom samtliga så står det för teknisk pedagogisk ämneskunskap (TPACK).    

Som framgått tidigare av bakgrunden så står lärare i grundsärskolan inför en förändrad roll i och med 

digitaliseringen av skolan där både användningen och utbudet  av digitala verktyg i undervisning har 

ökat. Samtidigt som barn med intellektuell funktionsnedsättning eller neuropsykiatrisk 
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funktionsnedsättning är överrepresenterade i att använda sig av och äga digitala verktyg både på 

fritiden och i skolan. Detta ställer ökade krav på att läraren innehar digital kompetens för att kunna 

hantera de digitala verktyg som eleverna brukar för kommunikation och undervisning. Med detta i 

åtanke vill vi undersöka hur lärare i grundsärskolan uppfattar sin digitala kompetens kopplat till deras 

användning av digitala verktyg i undervisning.  

Begreppsdefinition   

Digital kompetens – EU skriver fram digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser för 

ett livslångt lärande och definierar kompetensen som att ha förmåga att kritiskt och säkert använda 

informationsteknik i arbetsliv, fritid och för kommunikation (Hylén, 2011).  Enligt skolverket (2018b) 

innebär digital kompetens den förtrogenhet en har med digitala verktyg och den förmåga en har att ta 

del av den digitala utvecklingen. Digital kompetens innebär även att inneha förmåga att söka 

information och kommunicera med digitala verktyg (Skolverket, 2018b).    

Digitalisering - Digitalisering innebär att information som tidigare funnits analogt nu existerar 

digitalt, den tekniska utvecklingen av olika verktyg för att hantera information, exempelvis dator och 

smarttelefon, går oavbrutet framåt. Digitalisering betyder från början en omvandling av analog 

information till digital, idag används digitalisering för att påvisa samhällets förändring till ett digitalt 

informationssamhälle (NE, 2018).    

IKT – Informationsteknik och kommunikationsteknik, efter engelskans ICT – information and 

communication technology – brukas då telekommunikationens roll understryks (NE, 2018).    

IT – Enligt Nationalencyklopedin står IT för informationsteknik. IT är ett samlingsnamn för de 

möjligheter som de datortekniska och telekommunikativa avancemangen skapar. IT innebär vidare att 

använda teknik som datorer och telekommunikation i syfte att insamla, behandla och överföra 

information. Begreppet IT inrymmer teknik som exempelvis datorer men även andra verktyg, 

elektronik och nätverk samt datorprogram och digitala bibliotek innefattas av begreppet. IT anses ha 

förändrat sättet människor studerar, arbetar och skapar underhållning på (NE, 2018).    

Digitala Verktyg – Ett samlingsnamn för digitala verktyg som kan användas i undervisning, 

exempelvis surfplattor, datorer, smartphones, Smartboard, kanon (Willlermark, 2018).    

APP - Nationalencyklopedin beskriver app, eller applikation, som ett datorprogram med ett visst 

ändamål, exempelvis ordbehandling (NE, 2018).   
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Syfte    

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i grundsärskolan uppfattar sin egen digitala 

kompetens i en undervisningskontext.   

 

Frågeställning    
Hur uppfattar lärare i grundsärskolan sin digitala kompetens?     

Vilka digitala verktyg har lärare tillgång till för undervisning inom grundsärskolan?    

Hur beskriver lärare i grundsärskolan sitt arbete med digitala verktyg i undervisningen?   

Vilka faktorer uppfattar lärare i grundsärskolan påverkar deras undervisning med digitala verktyg?   
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Tidigare forskning      

Intellektuell funktionsnedsättning och digitala verktyg   

Miller, Krockover och Doughty (2013) påvisar i sin pilotstudie att med hjälp av den digitala teknik 

som finns tillgänglig i dagens samhälle så kan elever med intellektuell funktionsnedsättning i större 

utsträckning delta i diskussioner som rör skolämnen och får fler medier genom vilka de får möjlighet 

att visa sina kunskaper och kommunicera med andra elever eller lärare.    

Sankardas och Rajanhally (2017) har i sin forskning undersökt i vilken utsträckning användandet av 

digital teknik i undervisning kan utveckla kommunikationen för elever inom autismspektrum tillstånd. 

iPad samt appar för kommunikation är de digitala verktyg som undersöks i nämnda studie. I sin studie 

kunde de se en ökning i intresse hos eleverna att använda sig av teknologi med touchscreen istället för 

bilder eller papper och penna. Deras studie indikerade även att elever med autism ofta visar ett intresse 

och fångas av det digitala verktyget, något som forskarna menar att man måste ta tillvara på när man 

arbetar med alternativa kompletterande kommunikationssätt för elever med autism. De menar att 

digitala verktyg kan vara av stor vikt när det kommer till att hitta elevens gömda potential för att 

kunna uttrycka sig och kommunicera med andra. I resultatet lyfter de även att deltagarna i nämnda 

studie var elever som visat intresse av att använda iPad. De elever som hade en lägre kognitiv förmåga 

och som uppvisade svårigheter med att hantera en iPad valdes inte ut till studien.    

McNaughton och Light (2013) har i sin studie visat på vinster och utmaningar som finns i användandet 

av mobil teknologi som alternativt kompletterande kommunikationssätt för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. En utmaning med digitala verktyg som de lyfter är vikten av att verktyget 

används på rätt sätt och att man har ett syfte med användningen. En iPad i sig är bara ett verktyg och 

har man inget specifikt syfte med användandet så kommer det inte leda till att elevens kommunikativa 

förmåga utvecklas. En risk med iPad och andra digitala verktyg är att fokus hamnar på tekniken 

istället för iPadens huvudsakliga syfte som exempelvis appen för kommunikation. Något positivt som 

de lyfter med iPad är att den som digitalt verktyg är universell och används av människor med eller 

utan funktionsnedsättning överallt i världen. De betonar att det krävs mer forskning kring digitala 

verktyg och kommunikation för elever med funktionsnedsättning, ett område som de menar är relativt 

outforskat i dagsläget.    

Gunderson, Higgins, Morgan, Tandy och Brown (2017) genomförde en studie vars syfte var att 

undersöka elever med intellektuella funktionsnedsättningar i två olika undervisningskontexter. En 

elevgrupp fick under en sexveckorsperiod genomföra allt skolarbete med en iPad medan en 

kontrollgrupp fick genomföra samma uppgifter efter samma läroplan med papper och penna. Det 

forskarna fann var att båda grupperna förbättrade sitt skolresultat och lärde sig undervisningsinnehållet 

och bibehöll kunskaperna två veckor efter studiens slut. Det som skiljde grupperna åt var att 

iPadgruppen hade en högre nivå av slutförda skoluppgifter och att lärarna i studien uppfattade att 

iPadgruppens elever var mer engagerade. Studien visade även att eleverna favoriserade att arbeta med 

iPad i skolan och att de skulle vilja använda verktyget mer (Gunderson et al., 2017).    

Digitala verktyg i undervisning  

Håkansson och Sundberg (2012) menar att man inom forskning kring IKT och lärande inte kunnat se 

starka samband mellan IKT verktyg som exempelvis datorer, iPad i undervisningen och att elevernas 

skolresultat förbättras. Fördelar som däremot visats i forskning är att datorstödd undervisning istället 

för traditionell undervisning kan ha positiva fördelar för framförallt elever med intellektuell 

funktionsnedsättning eller språksvårigheter. De lyfter att perspektiven bör vidgas från att endast 

fokusera på IKT verktygens påverkan på lärandet till att även se på faktorer som den pedagogiska 

miljön och lärarens kompetens kring hur de digitala verktygen kan användas i undervisningen. Den 

faktor som är mest betydande för elevens lärande är lärarens kompetens och den pedagogiska 

kontexten.    
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Player – Koro (2012) har undersökt faktorer som påverkar lärare till IKT användning i deras 

profession. Resultaten visar att individens attityd gentemot IKT användning i kombination med god 

self-efficacy, vilket kort innebär en individs tilltro till egen förmåga att utföra en specifik handling, 

påverkar lärare mest gällande att använda IKT i undervisning. Studien skiljer på generell och specifik 

attityd till IKT. Faktorer som gynnar användning av IKT i undervisning är om läraren innehar en 

attityd specifikt riktad till att IKT är användbart för undervisning och lärande. Har en lärare enbart mer 

generella attityder angående IKT användning i undervisning influeras inte lärares IKT användning.   

Koehler et al. (2013) grundare av TPACK modellen förklarar i sin artikel djupare kring det tankesätt 

som ligger bakom modellen. Modellen syftar till att ge en bild av hur man genom att skaffa kunskaper 

inom olika kärnkomponenter ska lyckas med att använda sig av digitala verktyg i undervisningen. De 

menar att för att en lyckad integrering av teknik i undervisningen så är lärarens synsätt en viktig 

aspekt. Läraren behöver se på undervisning som en interaktion mellan lärarens ämneskunskaper och 

hur man lär ut dessa kunskaper i olika situationer eller kontexter i klassrummet. De anser att det inte 

finns något sätt som är det bästa eller det rätta när det kommer till att integrera digital teknik i 

undervisningen utan måste ske utifrån elevens behov och i undervisningssammanhang där teknologin 

blir ett naturligt inslag för lärande. De menar att om man vill integrera teknologi i sin undervisning så 

behövs pedagogisk kunskap, kunskap kring ämnet som lärs ut och kunskap kring det digitala 

verktyget. Dessa kunskaper måste samexistera och är beroende av varandra.   

Koehler et al. (2013) skriver om utmaningar med att undervisa med teknik. De nämner att kontextuella 

och sociala faktorer kan påverka hur lärare se på relationen mellan undervisning och teknologi. Många 

lärare har en liten eller obefintlig kunskap med sig från sin lärarutbildning när det handlar om 

användning av digitala verktyg och undervisning. Något som kan härledas till att många tog sin 

lärarexamen under en tid då teknologin var på ett helt annat utvecklingsstadium än vad det är idag. 

Med detta i åtanke så menar de att det inte är konstigt att många lärare inte känner sig tillräckligt 

kompetenta eller förberedda för att använda digitala verktyg i undervisning och att de inte ser de 

potentiella vinningar som tekniken kan ha på lärandet hos eleverna. Att skaffa sig digital kompetens 

inom ramen för ens arbetstid är också en utmaning då det är tidskrävande och lärare ofta har en mängd 

arbetsuppgifter som ska hinnas med under arbetstiden. Den kompetensutveckling som lärarna får kring 

digitala verktyg genom arbetsplatsen är ofta generell och kunskapen kan vara svår att kanalisera till sin 

egen undervisning som är väldigt varierande från lärare till lärare.   

Digitala verktyg och elevers lärande  

Catarina Player- Koro (2018) menar att beläggen för att digitala verktyg ska förbättra undervisningen i 

skolan är svaga, och framhåller att det är viktigt med en tanke och mål kring vad man önskar uppnå i 

skolan och inte endast använda teknik för sakens skull.   

Enligt Spitzer (2014) existerar det en rad risker och sidoeffekter med användning av digitala verktyg i 

en undervisningskontext. Digitala verktyg kan verka distraherande för elever, vilket exemplifieras av 

en jämförelse som gjordes där elektroniska kursböcker ställdes mot traditionella kursböcker. Det 

visade sig att de inbäddade videos och länkar som fanns i elektroniska böckerna var en distraktion för 

studenterna. Studier visar även att IT användning i lärandet kan göra att hjärnans 

informationsbearbetning blir ytligare vilket kan medföra att informationen eller innehållet ej förstås 

helt. Författaren presenterar även ytterligare risker med digitala verktyg, nämligen att de har en stark 

beroendepotential. Spitzer hänvisar till att det i Sydkorea, vilka har en stor andel unga IT användare, 

där uppges att 18,4 % av unga i ålder 10–19 år var beroende av sina smartphones (Spitzer, 2014).    

Rosen, Lim, Felt, Carrier, Cheever, Lara-Ruiz, Rokkum (2014) undersökte om användning av teknik 

kunde förutspå försämringar i barns och tonåringars mående. Resultaten från studien visar att de barn 

som använde mest teknik uppvisade sämre mående och ökade koncentrationssvårigheter och fysiska 

besvär än de som ej använde teknik i lika stor utsträckning. Studien påvisade att användning av 

tekniska verktyg dagligen kan ha en negativ inverkan på barns välmående och att föräldrar eller andra 

vuxna i barnets närhet behöver ge barnet strategier där barnet själv kan lära sig att begränsa sin 

skärmtid.  
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Enligt Radesky, Schumacher och Zuckerman (2014) visar forskning att interaktiva medier som e-

böcker kan öka barns tidiga läs-och skrivförmågor. E-böcker kan vara mer engagerande för barn då det 

kan finnas ljudeffekter, animationer och spel inbyggda i dem. Däremot finns forskning som motsäger 

fördelarna med de interaktiva inslagen i e-böcker. Dessa extra förbättringar i e-böcker kan distrahera 

barnen och påverka deras koncentrationsförmåga. Distraktionen kan ta bort uppmärksamhet från 

berättelsen och hindra barnen att skapa förståelse för innehållet. Interaktiva medier kan då sägas 

antingen engagera barnen mer eller distrahera dem från innehållet. Att bärbara digitala verktyg kan 

distrahera och underhålla små barn kan av vissa användas på ett användbart sätt, bland annat kan barn 

distraheras med surfplattor eller smartphones under kirurgiska procedurer (Radesky et al., 2014).   

Enligt Nygren och Pålshammar (2016) genomförs idag många insatser för att utveckla skolors 

undervisning genom digitala läromedel och IT. Författarna menar att det är lätt att ha en föreställning 

om att digitala verktyg som surfplattor kommer öka kunskaper hos elever. Men det som oftast sker när 

elever använder digitala verktyg är att informationsmängden ökar och elever kan ha svårt att gallra och 

skapa kunskap av innehållet. Detta kan vara av nackdel för elever som har svårigheter med 

arbetsminne då de lättare kan förlora koncentrationen och då surfa vidare till annat. Författarna lyfter 

särskilt fram vikten av att ha ett mål och planering med digitala verktyg i undervisningen och menar 

att verktygen inte löser något av sig självt. ”Det är vad vi gör med dem som antingen tillför, stör eller 

till och med förstör undervisningen” (Nygren & Pålshammar, 2016, s.69).   

Idag finns begreppet spelifikation, vilket krasst innebär att ta tillvara på elevers motivation för spel och 

implementera det i undervisningen. När elever spelar spel aktiveras ofta hjärnans belöningssystem, 

detta då elever får stjärnor eller andra belöningar när de genomfört en uppgift korrekt. Hjärnan kan då 

förknippa att klara av skoluppgifter med belöningskänslan som kommer med den. Detta kan medföra 

att elever känner att de får lön för mödan och arbetar på med förnyad kraft. När det gäller spelifikation 

menar författarna att undervisningen kan bli mer lustfull vilket i sin tur kan medföra ökad motivation 

hos elever (Nygren & Pålshammar, 2016).   

En digital klyfta?   

Enligt Kjällander (2014) har elever av idag inte några besvär med att arbeta och uttrycka sig med hjälp 

av digitala resurser. Kjällander beskriver att det existerar en uppdelning mellan unga och äldre 

personers relation till digitala verktyg.     

Prensky (2001) menar att de som vuxit upp i en omvärld präglad av digitala resurser och uppkoppling 

kallas för digitala infödingar. De digitala infödingarnas motsats i detta fall kallas för digitala 

immigranter – och för de digitala immigranterna kommer det digitala alltid förbli deras andraspråk i 

motsats till infödingarna som har det som modersmål. För att ett glapp inte ska uppstå mellan elever 

och lärare i skolan menar Prensky (2001) att dagens lärare måste bli insatta i den värld av digital 

teknologi som eleverna lever i och lära sig att kommunicera på elevernas digitala språk.    

Enligt Kjällander (2014) är den digitaliserade skolan mer jämställd än den traditionella skolan då 

lärare och skola inte längre ensamrätt på kunskaper då elever idag har tillgång till internet och har 

möjligheter till informationssökning. Författaren menar att elever i en digital lärmiljö får möjlighet att 

producera och skapa kunskap under ökad egen frihet. Kjällander menar att barn i behov av särskilt 

stöd kan missgynnas av en sådan frihet (Kjällander, 2014).    

Willermark (2018) har i sin avhandling undersökt hur grundskollärare arbetat med digital teknik för att 

utveckla sin undervisning. Där framkommer att lärare upplever en skillnad i vad de anser sig behöva 

och vad de får i form av kompetensutveckling som enstaka föreläsningar, kurser eller workshops. 

Lärarna upplever att dessa utbildningsinsatser inte blir gynnsamma då de är för avskilda från den 

faktiska undervisningspraktiken och inte bidrar till idéer som praktiskt går att införa i verksamheten.    

Käck och Männikkö Barbutiu (2012) skriver fram att lärarutbildningarna i landet behöver utbilda 

lärare för en ny yrkesroll, en där det är lika viktigt att inneha digital kompetens som det är att kunna 

läsa. Författarna menar att det under 2012 när deras bok skrevs, existerade en situation där 

lärarutbildningarna inte kunnat leva upp till de behov som finns i skolorna. Författarna menar att för 

att en universitetslärare ska implementera IT i hens undervisning krävs kompetensutveckling, tillgång 
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till digital teknik samt självförtroende att använda IT i undervisningen. Universitetens 

lärarutbildningar och dess lärmiljöer borde vara ledande i den pedagogiska teknikutvecklingen, men så 

är inte fallet enligt Käck & Männikkö Barbutiu (2012) som menar att lärosätena har att arbeta med.   

Willermark (2018) har undersökt grundskollärares arbete med digital teknik för att utveckla 

undervisingspraktiken i skolan som liksom samhället i övrigt genomgår en digitalisering. I 

avhandlingen framkommer vissa aspekter som bör tas i beaktande när man vill sätta in 

utbildningsinsatser med syfte att stödja lärarens utformande av undervisning med digital teknik. 

Utbildningsinsatser bör vara mer anpassade efter varje enskild lärares kunskap inom området och vara 

utformade så att digital teknik ses som ett pedagogiskt verktyg och inte som ett 

mål.  Utvecklingsarbetet med digital teknik och digital kompetens bör bedrivas för och i skolan med 

avstamp i lärarnas behov och skolsituation samt utgå från pedagogiska och tekniska frågor.    

Teknik i skolan - från dåtid till nutid  

Jan Hylén (2011) beskriver att de första datorerna gjorde sitt intåg i den svenska skolan under 1970-

talet och 1974 genomfördes ett projekt om datorundervisning i skolan – Datorn i skolan (DIS). 

Projektet syftade till att genomföra undervisning om datorer och hur datorer kan användas i samhället. 

Samt hur de kan användas för att modernisera undervisningen och hur skolan kan använda datorer som 

ett hjälpmedel för inlärning. Under kommande årtionde äntrade ämnet datalära läroplanen Lgr 80. 

Däremot genomfördes inte ämnet datalära med datorer, utan det kom att endast handla om datorer då 

bristande fortbildning hos lärare, brist på datorer i kombination med att datorerna var svårhanterliga 

försvårade arbetet. År 1988 beslutades i Sveriges riksdag om en treårig satsning i skolan på datorn 

som pedagogiskt hjälpmedel, denna satsning fick namnet Datorn och skolan (DOS) och syftet med 

satsningen var bland annat med tankar om att skolan måste medverka till ökad kompetens om IT då IT 

påverkar samhället i stort. Redan då talades det även om ett ökat informationsflöde och att elever 

måste kunna manövrera sig i detta samt om att datorer kan verka som pedagogiskt hjälpmedel vilket 

medför att undervisningen i skolan kan utvecklas och effektiviseras. Utvärderingen av DOS visade 

inte på att någon effektivisering av undervisningen skett då tekniken mest inlemmats i traditionella 

undervisningsrutiner. Elever med handikapp föreföll som de som gagnats mest av datorer i skolan då 

datorn och dess kompensatoriska potential möjliggjorde att elevgruppens delaktighet ökade. År 1998 

introducerades projektet IT i skolan (ITiS), projektet ämnade utveckla skolan samt kompetensutveckla 

Sveriges lärare, bland annat delades en dator ut till varje lärare som deltog i 

kompetensutvecklingsprojektet. Utvärdering av projektet visar att lärare blivit mer medvetna om hur 

IT kan användas som pedagogiskt verktyg samt att de blev mer förtrogna med tekniken (Hylén, 

2011).    

Tekniska verktyg har historiskt sett inkorporerats i undervisning på alla skolans nivåer vilket Nouri 

och Cerratto-Pargman (2017) beskriver. Datorn har varit det vanligaste tekniska verktyget i de svenska 

skolverksamheterna och datorn har använts utbrett och förändrat undervisningspraktiker. Författarna 

beskriver hur pekplattan det senaste årtiondet gjort ett inträde i klassrum globalt. Pekplattan är mobil, 

har möjligheter till kamera, videoupptagning och pekskärm. Författarna beskriver hur denna mobila 

teknik tillför nya sätt att lära, bland annat. möjliggör tekniken för lärande utanför klassrumsmiljö, den 

stödjer kollaborativt lärande och stödjer lärande för elever med särskilda behov. Författarna beskriver 

att pekplattan används i både grund som förskola i Sverige samt att antalet kommuner och skolor som 

köper in dessa har ökat de senaste åren. Författarna menar att pekplattornas intåg förändrat 

undervisningen och lärandet i skolan då lärare bland annat använder tekniken för att planera och 

dokumentera elevers lärande.    
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Teoretiskt ramverk    

Sociokulturellt perspektiv på lärande  

Lev Vygotskij utvecklade den sociokulturella teorin. Vygotskij’s syn på människan var att denne är en 

social, kulturell, historisk och biologisk varelse. Förståelse för hur dessa delar av vår varelse 

samverkar och vilken roll de har är nödvändig att ha för att förstå mänsklig utveckling och lärande 

(Säljö, 2015). Människans kunskapsutveckling har varit starkt sammankopplad med vår förmåga att 

kommunicera med varandra. Kommunikationen har möjliggjort för oss att dela erfarenheter och 

kunskaper till andra människor och tillsammans skapa ett kollektivt minne som kan bli en resurs för 

fler. Kommunikativa processer ses som väsentliga i det sociokulturella perspektivet på lärande. Det är 

genom interaktion vi tillägnar oss kunskap och utvecklar förmågor (Säljö, 2010, 2015).     

Begreppet kultur skrivs fram som de kunskaper, resurser och idéer människan samlat på sig genom 

interaktion med sin omvärld. De fysiska redskap som vi människor skapat och utvecklat kallas för 

artefakter och även de ingår i kulturen. I det sociokulturella perspektivet är redskap ett nyckelbegrepp. 

Med redskap menas de språkliga eller fysiska redskap människan utvecklat och som kan användas för 

att skapa förståelse för omvärlden. Då vår varelse har uppenbara biologiska begränsningar, har många 

av dessa redskap fört oss bortom dessa begränsningar, exempelvis hävstången som tillåter oss att lyfta 

mer än vi annars orkar. De redskap vi utvecklat är både abstrakta och verkliga, detta då intellektuella 

kunskaper byggts in i ett redskap av fysiska material, exempelvis miniräknaren (Säljö. 2010, 2015).   

Mediering   

Artefakter och intellektuella redskap medierar människans verklighet, de hjälper människan att förstå 

och förklara sin omvärld, och människan handskas med omvärlden genom att använda sig av såväl 

fysiska som intellektuella redskap. Språket anses vara människans viktigaste medierande redskap. 

Mediering sker i interaktionen mellan människor, oupphörligen. Begreppet mediering är ett centralt 

begrepp i det sociokulturella perspektivet och innebär att människans tänkande är påverkat av kulturen 

och av de artefakter samt de intellektuella redskap som finns i kulturen (Säljö, 2010, 2015).   

Redskap   

I det sociokulturella perspektivet är redskap ett nyckelbegrepp. Redskap kan vara språkliga eller 

fysiska till sin natur och används för att skapa förståelse för omvärlden. Flertalet av de verktyg som 

utvecklats innebär att vi tagit oss bortom de begränsningar vår varelse innehar. I det sociokulturella 

perspektivet på lärande är mellanmänsklig kommunikation avgörande - det är genom att kommunicera 

med andra vi skapar sociokulturella medel. De redskap vi utvecklat är både abstrakta och verkliga då 

intellektuella kunskaper byggts in i ett verktyg av fysiska material, som exempelvis miniräknaren. I 

nutid där artefakter likt dator och andra tekniska redskap finns kan redskapens teknik vara oförståelig 

för många och lärande kan då handla om att hantera mänsklig kunskap som finns inkorporerad i 

artefakter. I det sociokulturella perspektivet ses människan som en hybridvarelse, en varelse som 

använder artefakter som stöd för tänkande och lärande. Den tekniska utvecklingen har skapat nya 

premisser för hur och vad vi kan lära oss; vi kan minnas genom att söka på internet och vi kan 

analysera information via datorprogram. Författaren menar att som de hybridvarelser vi är, är vi i 

ständig samverkan med tekniken (Säljö, 2015).    

Appropriering   

Appropriering är ett viktigt begrepp i det sociokulturella perspektivet och innebär att göra något till sitt 

eget. Det handlar om att göra kunskaper och erfarenheter åtkomliga för alla att ta del av i 

mellanmänsklig interaktion. I ett senare skede kan en individ appropriera erfarenheterna som varit 

åtkomliga tidigare. Säljö (2015) beskriver att människan i ett sociokulturellt perspektiv inte endast 
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approprierar språk, utan även artefakter. Att förstå och kunna använda tekniska verktyg är en del i det 

mänskliga lärandet (Säljö, 2015).    

Den närmaste utvecklingszonen    

Lev Vygotskij (1978) presenterade i sin forskning begreppet ”The zone of proximal development” för 

att illustrera hur lärande kan yttra sig i ett sociokulturellt perspektiv. I det sociokulturella perspektivet 

ses lärande som ojämlikt, där barn behöver stöttningar och vägledning av en mer kunnig vuxen eller 

mer kunnig person. Zonen är behjälplig i att definiera funktioner som befinner i ett fosterstadie - men 

som är i en mognadsprocess. Zonen kan förstås som det avstånd från barnets faktiska utvecklingsnivå 

av självständig problemlösning till den potential som finns i utvecklingsnivån när barnet får 

vägledning av en mer kunnig person.    

Argumentation för vald teori    

Då vi ämnar undersöka hur lärare använder sig av digitala verktyg i undervisningen, samt hur lärare 

uppfattar sin digitala kompetens kommer vi använda oss av ett sociokulturellt perspektiv på utveckling 

och lärande. Människan kan i det sociokulturella perspektivet beskrivas som en hybridvarelse. Då hon 

idag samexisterar med digital teknik för att exempelvis söka information. Digitala verktyg kan i det 

sociokulturella perspektivet ses som redskap som medierar lärande och utveckling. Valt teoretiskt 

ramverk kan vara studien behjälplig i att uppfatta samband mellan redskap och lärande.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

Metod   

Metodansats- kvalitativ studie   

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. I 

genomförandet av en kvalitativ undersökning söker man förståelse för hur livsvärlden ser ut hos en 

enskild individ eller en grupp människor, hur de ser på sig själva i relation till omgivningen (Hartman, 

2004). I vår studie är vi inspirerade av fenomenografi som metodansats. Vald metodansats lämpar sig 

då man vill analysera och beskriva människors uppfattningar och tankar kring ett visst fenomen eller 

företeelse i omvärlden. Fenomenografins utgångspunkt grundar sig i att företeelser i världen uppfattas 

på olika sätt av olika människor och att det inte finns någon begränsning i antal sätt dessa företeelser 

kan uppfattas. I fenomenografi analyseras data från olika individer och fokus ligger på att finna 

variationer i respondenternas uppfattningar kring ett fenomen snarare än att urskilja likheterna 

(Dahlgren & Johansson, 2014). I en av våra frågeställningar bad vi läraren att beskriva hur de arbetar 

med digitala verktyg i undervisningen. Vi inser att denna frågeställning kan härledas till en 

fenomenologisk metodansats men vi har valt att ha den med trots en fenomenografisk metodansats då 

vi anser att frågeställningen var relevant för att skapa en djupare förståelse kring lärarens uppfattningar 

inom fenomenet digitala verktyg. Frågeställningen kring lärarnas tillgång av digitala verktyg var även 

den relevant för att få en tydligare bild och förståelse för lärarens uppfattningar kring digitala 

verktyg.    

Datainsamlingsmetod   

Vi valde att använda oss av halvstrukturerade intervjuer. I utarbetandet av vår intervjuguide (se bilaga 

1) skapade vi två centrala teman som konstruerades utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. De två 

centrala teman som vi utgick från var: Uppfattningar kring egen digital kompetens och digitala verktyg 

i undervisningen, dessa var kopplade till vårt syfte och våra frågeställningar. Under varje tema 

skapade vi frågor med tillhörande följdfrågor för att utveckla de intervjuade personernas svar (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Vid design av intervjuguiden är det en god början att brainstorma fram frågor 

som relaterar till forskningsområdet (Braun & Clarke, 2013). Författarna beskriver vidare att det är bra 

att sekvensera sina frågor så att de har en logisk följd, vidare är det viktigt att inte ställa känsliga och 

påträngande frågor i början av en intervju utan bör komma senare under intervjutillfället (Braun & 

Clarke, 2013).  Likt det Braun och Clarke (2013) påtalar så har vi i vår intervjuguide några allmänna 

frågor om intervjupersonernas bakgrund och erfarenheter, detta för att ej gå direkt på ämnet och skapa 

en avslappnad intervjusituation.   

Braun och Clarke (2013) beskriver att kvalitativa intervjuer är idealiska för att få förståelse för 

individers uppfattningar, förståelser och erfarenheter kring fenomen som deltagare har en personlig 

relation till då det annars är osannolikt att de skulle kunna generera rika och detaljerade svar på 

frågorna. Halvstrukturerade intervjuer är den vanligaste formen vid kvalitativa intervjuer. Vid 

halvstrukturerade intervjuer har forskarna förberett en intervjuguide, forskarna behöver dock ej följa 

den strängt utan är anpassningsbara och flexibla utifrån deltagarens svar (Braun & Clarke, 2013).   

Studiens deltagare, urval och bortfallsanalys   

I vår process att finna personer att intervjua utgick vi från följande urvalskriterier: det skulle vara 

lärare som var verksamma inom grundsärskolan inom både ämnen och ämnesområden. Den 

population vi har valt att genomföra intervjuer utifrån våra urvalskriterier är verksamma lärare som 

arbetar inom grundsärskolan inriktning ämnen eller ämnesområden med elever från årskurs ett till nio. 

Vi har i studien använt oss av ett bekvämlighetsurval genom att maila ut förfrågan om deltagande i 

studien till personer ur vår population och på så sätt finna personer som ger samtycke att delta i vår 

studie (Trost, 2010). Bekvämlighetsurval beskrivs av Braun och Clarke (2013) som en vanlig ansats 

att använda sig av vid deltagarbaserad forskning. Med bekvämlighetsurval hänsyftas vanligen att det 

är det urval som forskarna fick tillgång till.  
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De intervjuade arbetar i tre olika kommuner i Mellansverige. Totalt genomfördes tio intervjuer på sju 

olika grundsärskolor. Under intervjutillfälle ett uppstod tekniska problem med ljudupptagningen och 

intervjun spelades inte in. Trost (2010) belyser dilemmat med hur man ska hantera provintervjuer, 

intervjuer med dålig ljudupptagning eller som avbrutits. Överlag så förespråkas att man inte ska ta 

med den datainsamlingen i sitt arbete. Vi valde att inte ta med intervju nummer ett i vårt 

examensarbete då vi inte hade möjlighet att transkribera den och använda till vår analys. Av de tio 

genomförda intervjuerna används nio till vårt examensarbete. I vårt resultat benämns lärarna två till 

tio. Lärare ett förekommer ej i arbetet då denna intervju ej spelades in och vi valde därför att inte ta 

med den i vår studie.   

Hur stort urval man ska ha i sin studie är alltid en aspekt man måste ta hänsyn till. Trost (2010) menar 

att man i kvalitativ forskning kan begränsa sig till ett mindre antal intervjuer, mellan fem till åtta 

stycken. Val av antal intervjuer behöver man anpassa så att insamlad data är lagom stort för att vara 

hanterligt och att man i analysen ska ha möjlighet att få en överblick över materialet och få syn på 

relevanta detaljer (Trost, 2010). Även Thornberg och Fejes (2015) skriver om dataöverbelastning som 

leder till att insamlad data blir för ohanterligt och försvårar analysen.  Då vi har en relativt kort tid att 

utföra vårt examensarbete har vi valt att begränsa oss till nio intervjuer för att kunna bibehålla kvalité i 

vårt insamlade material och i vår analys.   

Genomförande    

Vår studie genomfördes under hösten 2018 med start i september då vi började med att läsa in oss på 

litteratur kring vårt ämne. I september månad konstruerade vi även vårt informationsbrev (se bilaga 2) 

som skickades ut till flertalet rektorer i tre olika kommuner. Anledningen till att vi kontaktade 

rektorerna i första hand var med anledning av att deras kontaktuppgifter var de som fanns tillgängliga 

på kommunernas hemsidor. Efter denna fas påbörjade vi kontakten med eventuella informanter som 

visat intresse för att delta i studien, tio intervjuer genomfördes under september och oktober. I oktober 

och november transkriberade vi våra intervjuer. I november påbörjade vi vår analysprocess och fick 

fram vårt resultat. I början på december var vårt arbete i stora drag färdigt med smärre korrigeringar 

under resterande av december månad. Skrivprocessen pågick parallellt under hela höstterminen.   

Åtta av de nio intervjuerna genomfördes på de intervjuade personernas arbetsplatser i ett rum där vi 

kunde vara ostörda. Braun och Clarke (2013) lyfter fram platsens betydelse för intervjuer, det bör vara 

en plats där både informant och intervjuare är bekväma och trygga, det bör även vara en lugn plats 

utan störande bakgrundsljud och utan risk för att intervjun avbryts på andra sätt. En av de nio 

intervjuerna genomfördes på ett café efter informantens önskemål. Alla intervjuer bandades med 

ljudupptagning, vilket alla personer som vi intervjuade hade gett sitt godkännande till. Braun och 

Clarke (2013) menar att ljudupptagning vid intervjuer är en fördel vid kvalitativa undersökningar då 

man med lätthet kan gå tillbaka för att upptäcka detaljer i intervjun flera gånger.   

Vårt förfarande vid samtliga intervjuer var att vi bägge medverkade under intervjuerna men hade olika 

roller, där en var aktiv intervjuare och den andre förde stödanteckningar. Vi informerade varje 

deltagare om förfarandet och arbetsuppdelningen innan varje intervju. Den som förde anteckningar 

kunde om behov fanns ställa följdfrågor, för oss skedde detta dock ett fåtal gånger. Vi försökte i så 

stor mån som möjligt undvika att intervjua en person som vi hade en relation till. En av de intervjuade 

personerna hade vi båda dock en bekantskap med. Braun och Clarke (2013) menar att det finns 

fördelar med att genomföra en intervju med en person som man inte har en relation till då intervjun 

inte påverkas av dubbla relationer och att den som intervjuas kan ha lättare att öppna upp sig om 

personliga åsikter eller tankar för en person den inte känner. Efter att alla intervjuer var genomförda 

började vi processen med att transkribera, där vi överförde det som sades muntligt i intervjuerna till 

textform. Vi båda transkriberade intervjuerna som vi delade upp och kom överens innan om vilken 

utskriftsprocedur vi skull använda oss av. Vi valde att skriva ner det som sades i ordagrann muntlig stil 

(Kvale & Brinkmann, 2014).   
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Dataanalys   
Vi har använt oss av en fenomenografisk dataanalys för att analysera insamlat stoff. Dahlgren och 

Johansson (2015) beskriver en analysmodell för fenomenografisk analys. Modellen har sju steg och 

visar hela processen från första till sista steg. Första steget i analysmodellen är att bekanta sig med 

materialet, att läsa igenom de transkriberade intervjuerna flera gånger om för att lära känna materialet. 

Kondensation är steg två och innebär att forskarna urskiljer de betydande uttalandena från intervjuerna 

genom att klippa ut avsnitt i intervjuerna. Vid kondensationen rekommenderas att arbeta med papper 

då utklippen kan grupperas. Det bidrar även till att ge en god överblick av materialet. Nästa steg är att 

jämföra de olika avsnitt som tagits ut från intervjuerna. I detta steg, det tredje steget, skall forskarna 

finna skillnader och likheter i materialet. Dahlgren och Johansson (2015) beskriver att i 

fenomenografins grundläggande syfte är att finna variation mellan olika uppfattningar, för att bäst 

kunna finna variation bör forskare då även söka efter likheter. Vid nästa steg grupperas de likheter och 

olikheter som forskarna funnit. De avsnitt som funnits samlas i grupper och forskarna försöker se 

samband emellan dem. Steg fem innebär att artikulera kategorierna som kommit fram. Häri söker 

forskarna finna likheter och kategoriernas andemening. Det är av vikt att här få klart för sig hur pass 

stor variationen inom en kategori kan vara. Steg sex handlar om att namnge kategorierna. I detta skede 

framträder det betydande i materialet. En kategori namnges kortfattat. Det sista steget är den 

kontrastiva fasen och häri granskas alla urklipp i syfte att se om de kan matchas i mer än en kategori. I 

detta skede sker vanligen en minskning av kategorier då vissa kategorier slås samman och 

underkategorier skapas (Dahlgren & Johansson, 2015).    

Genomförande av analys   

I analysprocessen så utgick vi från ovan nämnda analysmodell som Dahlgren och Johansson (2015) 

beskriver. Efter att vi båda hade läst igenom materialet för att skapa oss en överblick så gick vi 

gemensamt igenom materialet och klippte ut passager som vi fann ha betydelse. Vi gjorde en första 

gruppering av passagerna som följdes av att vi försökte urskilja jämförelser av likheter och skillnader i 

passagerna. Vi gjorde en andra gruppering och följande kategorier framkom: kompetensutveckling, 

lärarutbildning, digitala verktygs påverkan på undervisning, uppfattningar kring egen kompetens, 

användning av digitala verktyg i undervisning, utmaningar med digitala verktyg, tillgång till digitala 

verktyg i undervisning.  Därefter artikulerade vi kategorierna och gick igenom varje kategori för att 

finna skillnader och likheter. Kategorierna namngavs och slogs ihop där flera underkategorier 

skapades. I den sista fasen av analysprocessen framkom följande huvudkategorier: Lärares 

uppfattning av egen digital kompetens i undervisning, lärares arbete med digitala verktyg i 

undervisning, faktorer som påverkar arbetet med digitala verktyg.  

Forskningsetiska aspekter  
Vi har i vår studie tagit hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innefattas av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När vi letade efter 

informanter ur vårt urval skickades ett informationsbrev via mail till rektorer på grundsärskolor i tre 

olika kommuner där vi bad rektorerna att förmedla vårt brev till berörda lärare verksamma inom 

grundsärskolan. Informationsbrevet innehöll vårt syfte med studien samt att insamlad data hanteras 

konfidentiellt och endast använts till nämnda studie. I informationsbrevet framgick även information 

kring medverkan, att deltagandet var frivilligt och att personerna som valde att ställa upp i studien 

hade rätt att avsluta sin medverkan vid vilken tidpunkt som helst utan negativa följder och att 

medverkan i studien var konfidentiell (Vetenskapsrådet, 2002).    

Innan varje intervjutillfälle startade avsatte vi några minuter att gå igenom de forskningsetiska 

principerna muntligt med våra informanter. Den information vi gav gällde vilken typ av 

konfidentialitet vi kunde ge våra deltagare genom att inte skriva ut arbetsplats eller namn i vår studie 

och att det som sades i intervjun inte kommer att föras vidare, det vill säga att ingen kommer att veta 

vem som sagt vad. Trost (2010) betonar skillnaden mellan att utlova konfidentialitet och anonymitet. 

För att kunna utlova fullständig anonymitet krävs det att man som intervjuare inte känner till den 
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intervjuades namn eller andra typer av kännetecken. Med konfidentialiet menas att det som sägs inte 

förs vidare och att inga namn eller platser skrivs ut. I vårt arbete är namn, arbetsplatser och kommun 

avidentifierat, vi använder oss inte heller av figurerade uppgifter då det finns en risk för att dessa 

uppgifter stämmer in på en person som faktiskt existerar i verkligheten.      

Då vi utlovat våra deltagare konfidentialitet så har vi varit noggranna med hur vi hanterade det 

insamlade data genom att efter varje intervju lägga in det bandade materialet på våra personliga 

datorer som endast vi har åtkomst till och radera inspelade filen vår tekniska utrustning.    

Allt insamlat datamaterial i form av inspelade intervjuer och transkriberingar sparas på våra personliga 

datorer tills att vår uppsats är godkänd och arbetet med examensarbetet slutfört.    

Reliabilitet och Validitet   
Kvale och Brinkmann (2014) menar att om en studie har undersökt vad den ämnat undersöka, då är vi 

inne på frågor om en studies validitet. Reliabilitet infattar tillförlitligheten gällande en undersöknings 

resultat. Om ett forskningsresultat kan återskapas vid andra tillfällen, av andra forskare samt hur 

systematisk och noggrann man som forskare varit i datainsamling och analys det är detta som 

reliabilitet handlar om. Vid intervjuer handlar exempelvis om en intervjudeltagare ger samma svar till 

andra intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2014).    

Fejes och Thornberg (2015) skriver att kring validiteten i sitt arbete bör man framförallt se till sitt 

syfte och sina frågeställningar och avgöra om dessa är lämpade för forskning som är kvalitativ, om ens 

metod för datainsamling och metod för analys passar för att kunna besvara studiens forskningsfråga 

samt om det resultat man kommit fram till besvarar ens syfte och frågeställningar och inte blir för brett 

och spretigt. Studiens reliabilitet blir god då man varit noggrann i insamlandet av sitt datamaterial och 

i sin analysprocess. Man behöver beskriva hur man gått tillväga i processen från insamlade data till 

analys och resultat (Fejes & Thornberg, 2015).   

Fejes och Thornberg (2015) menar att inom kvalitativ forskning kan man istället för att kalla det för 

validitet, som ofta är förknippat med en kvantitativ ansats använda sig av begreppet kvalitet. Kvalitén 

på ett kvalitativt arbete avgörs då genom hur noggrann och systematisk man varit i genomförandet av 

arbetets alla delar. Samt att arbetet har en väl genomförd analys med välskrivna och tydliga resultat 

som avspeglar insamlat data.   

Vi anser att vi genom en intervjustudie har fått insamlat material för att kunna besvara vår 

forskningsfråga och har en validitet som är god i vår studie. Som vi beskrivit tidigare i metodavsnittet 

har vi genom flertalet val i datainsamlandet strävat mot en god reliabilitet i vår studie. Under samtliga 

intervjuer deltog vi båda två för att båda skulle bli insatta i materialet inför kommande analys. Vi 

använde oss båda av samma intervjuguide där vi hade samma grund av frågor att utgå från. I analysen 

utgick vi från en fenomenografisk analysmetod som nämns av Dahlgren och Johansson (2015). I 

analysprocessen läste vi båda igenom materialet och skapade kategorier som vi sedan jämförde med 

varandra och vi hade kommit fram till liknande resultat.     
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Resultat   

Nedan redovisar vi vårt resultat efter de tre huvudkategorier som framkom i vår analys. De 

huvudområden som presenteras nedan är Lärares uppfattning av egen digital kompetens i 

undervisning, Lärares arbete med digitala verktyg i undervisning och Faktorer som påverkar 

arbetet med digitala verktyg.   

Lärares uppfattning av egen digital kompetens i 

undervisning  
I intervjuerna framkommer att majoriteten av lärare uttryckte att de hade en tillräcklig digital 

kompetens för att hantera digitala verktyg i undervisningssammanhang. Två av lärarna uttrycker att de 

har hög kompetens inom användningen av digitala verktyg. Sex lärare anser att deras kompetens är 

tillräcklig för de digitala verktyg de använder sig av i nuläget men uttrycker att det är ett 

utvecklingsområde samt att de skulle vilja vidareutveckla sin kompetens på specifika digitala verktyg 

som exempelvis Smartboard då de anser att det finns fler sätt att använda den på i undervisningen än 

vad de har kompetens till i nuläget. En av de intervjuade lärarna säger sig ha dålig kompetens på 

digitala verktyg i undervisningen och beskriver det som ett område som alltid släpar efter. Det digitala 

verktyg som flest lärare uppfattar att de har god kompetens att hantera i undervisningssammanhang är 

iPad och datorer.   

Lärare 2: 

“Det tycker jag att jag har, nån form av digital kompetens, absolut. Har man studerat på universitetet då 
har man det, jag skrev själv ett examensarbete om IKT med en kurskamrat. Det som jag upplever är att, 
det är att tiden, det går så fort, utvecklingen när det gäller appar och den digitala kompetensen och det 
känns svårt. Det känns svårt att hinna med och ta till sig allting nytt och det känns lite som man ligger i 
kölvattnet hela tiden.”   

 

Lärare 8 uttrycker att:   

“I det sammanhang jag befinner mig i nu så har jag ganska hög kompetens jämfört med de närmsta jag 
arbetar med. Och jag har ett stort intresse och jag ser möjligheter i användandet av digitala verktyg och 
hjälpmedel. Men jag märker och vet att det finns många som kan otroligt mycket mer så det finns mycket 
mer att veta”   

Fortbildning och kompetensutveckling   

Alla intervjuade lärare ansåg att de i någon form var i behov av kompetensutveckling på området kring 

digitala verktyg.    

 Lärare 2:   

 “Men när det gäller min egen kompetens så tycker jag att man alltid kan bli bättre på det. Det känns som 
jag hela tiden ligger några steg bakom, men jag tycker det är viktigt att man är insatt i det för det kan vara 
ett enormt bra hjälpmedel verktyg”.    

 

Lärare 10 uttrycker att:    

“Ja, men Smartboarden vi har, jättedyra hjälpmedel som jag inte känner att jag riktigt kan och använder 
dem därför inte. Alltså vilket slöseri på pengar och resurser att det är så”   

 

Flera lärare uttrycker gällande fortbildning kring digitala verktyg att det mångt och mycket hänger på 

individen och kompetensutveckling på arbetsplatsen kring digitala verktyg var något som saknades. 
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Majoriteten av lärarna uttrycker att den kompetensutveckling som gavs via arbetsplatsen oftast bestod 

av föreläsningar eller workshops kring digitala verktyg på enstaka studiedagar. Många av lärarna 

uttryckte att de utvecklade sin digitala kompetens för att använda digitala verktyg i undervisning 

genom att ta stöd av kollegor eller genom att lära sig själv, alltså avsätta tid från sin planering för att 

lära sig hantera digitala verktyg eller appar. En av lärarna nämnde att hon även tar stöd av sociala 

medier och går med i grupper på exempelvis facebook för att ta stöd i frågor gällande digitala 

verktyg.    

Lärare 2:   

“Vad finns det för intresse och bakgrundshistoria för iPads eller IKT överhuvudtaget hos läraren? Dom 
lärare som ju själva använder iPad mycket använder som mer med sina elever är en känsla jag har”   

Lärarutbildning   

Gällande om lärarna hade inslag av hur digitala verktyg kan användas i undervisning under sina 

lärarutbildningar svarade en majoritet att de ej haft några inslag av detta. De som haft inslag av detta 

var de yngsta av intervjudeltagarna som hade avslutat sin lärarutbildning inom de senaste tio åren. De 

lärare som inte haft inslag av IKT i sin lärarutbildning säger att de genomförde sin utbildning före de 

digitala verktygen slog stort i samhället och skolans värld.    

Lärare 2 och 8 på frågan om de haft något inslag av IKT i sin lärarutbildning:  

”Jag kommer ihåg när jag gick lärarutbildningen 97-98 då fick vi någon, det var första gången jag satt vid 
en laptop. Då hade vi en liten sån, ja vad var det för något, en liten datakurs kanske, några timmar. Fast då 
kunde man ju redan word och det där, så nej” – Lärare 2. 

 

”Den var ju då förr i tiden, då vi jobbade med disketter.. Så då måste jag tänka lite.. nej, det fanns inte på 
kartan då” – Lärare 8. 

Lärares arbete med digitala verktyg i 

undervisning   

Tillgång av digitala verktyg i grundsärskolan   

Tillgången av digitala verktyg på de intervjuade lärarnas arbetsplatser är likartad. Alla lärare har 

tillgång till iPad att använda i undervisningssammanhang. Sju av lärarna har tillgång till Smartboard. 

Två lärare har tillgång till projektor och sex lärare använder sig av datorer i undervisning. Nedan 

redovisas resultatet i tabellform för att ge en överblick.    

Tabell 1. Tillgång av digitala verktyg för undervisning på arbetsplats   

Intervjuad lärare  Tillgång av Digitala verktyg  

Lärare 2  iPad, Smartboard, datorer  

Lärare 3  iPad, projektor, datorer  

Lärare 4  iPad, Smartboard, datorer  

Lärare 5  iPad, Smartboard, datorer  

Lärare 6  iPad, Smartboard  

Lärare 7  iPad, datorer  

Lärare 8  iPad, Smartboard, datorer  
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Lärare 9  

Lärare 10            

iPad, Smartboard, datorer  

iPad, Smartboard, projektor  

 

Utöver ovan nämnda digitala verktyg så nämner flera av lärarna även onlinesidor och program som de 

använder sig av i undervisningssammanhang.   

Tabell 2. Övriga digitala hjälpmedel 

Övriga digitala hjälpmedel  

App  imovie, kahoot  

  

App för kommunikation  

  

Utbildningssidor  

  

Widget go, Go talk now, fotokalendern 

  

UR skola, SLI.se  

  

Skrivprogram  

  

Symwriter, inprint, skolstil  

  

Programmering  

  

Code.org (sida på nätet), Blue bot (fysiskt 

redskap)  

  

Program  

  

Word, power point, lynx, active inspire, 

kahoot  

  

Digitala läromedel  

  

Inläsningstjänst, skolplus, nomp, babbel,   

  

Hemsidor  

  

Andra lärplattformar:    

  

Övrigt:                                                            

  

SPSM  

  

Unikum, Blogg  

  

QR- koder, olika fysiska verktyg som 

förstorar ex sidor från böcker eller bilder  

    

  

Användning av digitala verktyg inom grundsärskolans undervisning   

Sju av de intervjuade lärarna säger sig dagligen använda sig av digitala verktyg i form av iPad, dator 

eller Smartboard i sin undervisning. Digitala verktyg användes även som ett kompensatoriskt 

hjälpmedel i form av inläsningstjänst, tangentbord att skriva på, Smartboarden för att exempelvis 

kunna visa en text i förstorad form. Två av lärarna säger att de vill använda sig mer av digitala verktyg 

i undervisning men att tillfälliga lokaler och en ny sammansättning av elever är en faktor som påverkar 

att man i nuläget inte använder sig av digitala verktyg i undervisningen i någon större utsträckning. 

Alla lärare säger sig ha tillgång till digitala verktyg på sina skolor, vanligast är iPad, projektor och 

datorer. Det framkommer även att flertalet lärare använder digitala verktyg som ett alternativt 
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kompletterande kommunikationssätt för de elever som har en begränsad kommunikationsförmåga i 

form av olika appar för kommunikation.   

 

Lärare 10:   

“Ja för dom elever som inte har en egen kommunikation så fungerar ju den här iPaden som ja men vad har 
du gjort i helgen och då kan dom ta fram en iPad och visa utifrån fotokalendern eller hur dom väljer att 
använda den... och det är ju ett jätteviktigt kommunikationsverktyg”   

 

Hur lärarna använder de digitala verktygen i sin undervisning varierade men vanligt förkommande var 

att man arbetade med appar för olika ämnen och ändamål, projektorer och Smartboards för att se 

filmer eller utöva gruppundervisning. Flertalet lärare nämner också att digitala verktyg används i ett 

kompensatoriskt syfte i undervisningen som exempelvis tangentbord för de elever som har svårt med 

finmotoriken och inläsningstjänst. Några av lärarna nämner även webbsidor som används för ett 

pedagogiskt syfte i undervisningen.    

Lärare 4:   

”iPad ska ju användas för att fota och dokumentera dagen. Datorerna används ju hela tiden då barnen 
skriver och så fort vi ska arbeta med något ämne som so eller no till exempel så används ju film och 
Powerpoint och så använder vi den digitala skärmen för att spela spel”   

Hur digitala verktyg har förändrat undervisningen   

En majoritet av de intervjuade lärarna uttrycker att digitala verktyg har förändrat deras undervisning 

på något sätt. Två lärare uttrycker att deras undervisning inte förändrats då de inte arbetat som lärare 

utan att ha tillgång till digitala verktyg. En lärare beskriver hur inläsningstjänst och talsyntes medfört 

att elever med annat modersmål än svenska kan ta del av studierna på deras hemspråk och lyssna på 

förklaringar och böcker. Majoriteten av lärarna uttrycker att digitala verktyg kan verka motiverande 

och stödja eleverna i deras lärande – de uttrycker att det är enklare för elever att hålla uppmärksamhet 

mot en skärm gentemot arbete i pappersform. Många lärare uttrycker att digitala verktyg kan bidra till 

en variation och fler vägar för att nå eleverna i grundsärskolan. Flera lärare uttrycker att det 

förekommer att elever gör annat än vad läraren planerat när de arbetar med digitala verktyg i 

undervisning, det kan då handla om att till exempel surfa ut på internet och lyssna på musik eller titta 

på videos. Flera lärare uttrycker att elever kan bli fixerade vid skärmar och att det kan bli konflikter 

när eleven ska sluta arbeta med exempelvis iPads. Två lärare beskriver att det kan bli en konflikt för 

eleverna att använda digitala verktyg som exempelvis iPads i undervisning då eleverna kan vara vana 

vid att använda dessa för spel och nöje hemmavid.     

Två lärare beskriver införandet av digitala verktyg medfört att det blivit enklare att genomföra 

gruppundervisning i klassrummet.    

“Jag tycker det är fantastiskt alltså. Just med det här man kan förstora upp och titta tillsammans, och skriva 
tillsammans och läsa tillsammans. Och att man kan om man har många elever att man kan få en elev att 
jobba med något specifikt som den behöver träna på” – Lärare 5    

 

En lärare uttrycker att dennes undervisning har effektiviserats, från att genomgå ett tidskrävande 

arbete med att skriva ut bilder, klippa och klistra in dessa i elevernas dagböcker till att idag det tas 

foton på iPads och air-droppas till elevernas iPads och det kan skrivas till bilderna på paddorna 

istället.    

”Det tog otroligt mycket tid att både skriva ut de bilderna och i lektionen att jobba med dem... Men som vi 
nu har via digitala verktyg då, det här med fotokalendern... Det får de hem nu direkt varje dag istället för 
en dag i veckan” - Lärare 8    

 

Två lärare uttrycker att digitala verktyg har påverkat dennes undervisning på så sätt att det bidrar till 

att finna fler vägar till lärande.    
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"Man kan hitta fler vägar för de här eleverna, det kan bli ganska begränsat annars, sen så måste man ju 
alltid ha de här analoga alternativen när det krånglar” - Lärare 3    

  

”Jag tycker den har påverkats på det viset att det blir en variation …. Inte bara papper och penna utan jag 
kan göra andra saker och lära mig på ett annat sätt genom att använda IKT” – Lärare 2   

Ökad motivation och ökat stöd för lärande med digitala verktyg   

Majoriteten av intervjuade lärare uttrycker att digitala verktyg dels kan öka motivation hos elever samt 

att det kan stödja eleverna i deras lärande – om verktygen används på rätt sätt. Lärarna betonar att det 

inte bara går att sätta en iPad eller dator framför en elev – utan det ska finnas en tanke med det.    

”Jag tycker det är viktigt att man inte bara sätter iPaden i knät såhär - varsågod. Utan det är ett 
arbetsverktyg” – Lärare 2    

 

“Ja, det kan det göra om man använder det på rätt sätt, om, om eleverna, framförallt om eleverna förstår 
vad det är till för, då stödjer det ju jättemycket. Det är mycket enklare än att hålla på med papper och 
allting finns samlat på en enhet kanske”.  – Lärare 9    

  

Två lärare uttrycker att de anser att digitala verktyg kan stödja elever i deras lärande men att de själva 

inte har kunskap nog för att få ut potentialen i verktygen till fullo.    

“Jag tycker att det kan göra det jättemycket men jag tycker idag att jag kanske har lite för lite kunskap för 
att kunna få det fullt ut. Skulle någon satsa på mig att ge mig utbildning och den kompetens som behövs 
tror jag att många barn skulle komma jättelångt” – Lärare 10    

 

Flera av de intervjuade lärarna är tydliga med att de anser att digitala verktyg verkar motiverande för 

elevernas lärande. Lärarna uttrycker att skärmar fångar elever på andra sätt än penna och papper och 

att uppmärksamheten är av godo för elevernas lärande. Vidare uttrycker lärarna att arbetet kan bli mer 

lustfyllt på appar än på papper för elever. Att för eleverna få trycka och få svar direkt ses som något 

som är motiverande för eleverna.   

Lärare 9 uttrycker sig gällande elevers motivation kopplat till digitala verktyg i undervisning: 

”Ja, definitivt … när man jobbar med elever som har lite svårare att förstå, svårare att hänga med i en 
grupp då drar ju skärmen till sig uppmärksamheten mycket bättre än någonting annat, än om man inte har 
en skärm – om man står och skriver eller ritar eller använder andra bilder – det är mycket svårare … det är 
som ett slags ögonmagnet – bara det lyser så drar det till sig uppmärksamheten, inte varje gång och inte 
hela tiden. Men klart en högre, det blir en ökad uppmärksamhet åt rätt håll, det blir det definitivt”   

Utmaningar i arbetet med digitala verktyg i undervisning    

Flera lärare betonar att arbetet med digitala verktyg i undervisningen kan kantas av flera olika 

utmaningar. Det kan handla om att elever blir fixerade vid skärmar, att de har svårt att skilja på att 

iPad i skolan används för skolarbete medan iPads hemma används för nöje och rekreation. Flera lärare 

uttrycker att elever kan ta sig ut ur appar eller program som ursprungligen var tänkta att användas i 

undervisningen för att spela spel eller lyssna på musik. Lärare beskriver även att det kan bli konflikter 

när arbetet med digitala verktyg ska avslutas eller stoppas. En lärare uttrycker att elevers skärmtid kan 

bli ett problem, vilket exemplifieras i citat nedan.     

”Och jag märker att elever som sitter för länge vid en skärm, de kan bli, de blir lite otrevliga av det – 
faktiskt. De blir kravkänsliga och griniga, och ja - svårt med samspel en stund efteråt. Så jag är försiktig 
med att sätta elever för länge vid en skärm helt enkelt, där de har svårt att ta instruktioner och svårt att slita 
sig ifrån den. Det kan vara lustfyllt att sitta med iPad, men vad ger det för resultat i längden - det kan ju 
göra att eleven blir stressad när den ska göra andra saker för den vill hellre sitta vid iPaden”. – Lärare 9    
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En lärare uttrycker att de tagit bort samtliga paddor i sitt klassrum på grund av att elever kunde bli 

fixerade vid verktygen vilket inverkade negativt på undervisningen och skolsituationen.    

”... sen har vi behövt för ett år sedan redan, backa, för flera av våra elever var väldigt fixerade vid sina 
paddor … Vi har haft helt iPad-fritt när det gäller raster och faktiskt när det gäller lektioner. Så hela förra 
året tog vi bort dem, vi låste in dem och av-iPadade oss och senast igår gjorde jag ett första försök. 
Introducerade och var lite för överentusiastisk så vi fick backa direkt – för en elev, det blev låst läge. Att 
han inte kan tänka längre än att ha en iPad nu, så det var – så det är inte bara fördelar på så vis”. – Lärare 
8   

 

Flera lärare påtalar att en utmaning i arbetet med digitala verktyg i undervisningen är att elever 

använder exempelvis paddor på ett sätt hemma och förväntas använda paddor på ett annat sätt i skolan. 

Detta menar lärare kan skapa konflikter och vara svårhanterligt för elever. Lärare 10 uttrycker att:    

”… så just det här att förstå skillnaden på när man använder sin iPad i ett underhållningssyfte och när man 
ska använda den, sin iPad alltså, i en undervisningssituation och att för dem förstå eller känna, att nu tar du 
fram en iPad men jag får inte spela Angry Birds – gud vad konstigt. att det blir en jätte-mental konflikt”. – 
Lärare 10    

Faktorer som påverkar arbetet med digitala 

verktyg   

Tekniska problem och betydelsen av stöd i arbetet med digitala verktyg  

Majoriteten av intervjuade lärare uttrycker att en hindrande faktor för arbetet med digitala verktyg i 

skolan är då det uppstår tekniska problem och då appar och program kan vara svåra att finna. En lärare 

beskriver att det saknas aktuella inloggningar för ny personal och nya elever. Tre stycken lärare 

uttrycker att de inte kan använda de iPads som de har tillgång till då de ska rensas på appar vilket 

samtidigt resulterar i att inga nya appar går att laddas ned. En lärare beskriver att de appar som finns 

på elevernas iPads inte alltid är anpassade efter elevgruppen och att de inte alltid passar syftet med 

undervisningen. En lärare beskriver att arbetet med appar och iPads skiljer sig åt från kommun till 

kommun och uttrycker att det hos föregående arbetsgivare samlades appar i ett app-bibliotek som 

kommunens lärare alla kunde ta del av och inspireras av medan det i nuvarande inte finns något sådant 

vilket innebär att de går miste om kollegial-samverkan och bra appar. Två lärare uttrycker att en 

hindrande faktor är att appar eller program helst inte ska kosta pengar.   

”Jag, nu befinner vi oss i en fas där alla paddor ska skopas. Vilket jag inte har helt och håller klart för mig 
vad det betyder. Men det har gjort att vi rensat våra paddor en gång för ett år ganska precis och tog bort 
nästintill allting för dom skulle ju ändå skopas” – Lärare 8   

 

Två lärare uttrycker att skolans IT-ansvarig är överbelamrad av arbete vilket kan försvåra arbetet med 

digitala verktyg. En lärare beskriver hur skolans IT-ansvarig hjälpt till med inloggning till 

inläsningstjänst. Samtliga lärare beskriver att habiliteringen eller andra externa kommunala tjänster 

kan vara behjälpliga i att presentera förslag på appar för elever med funktionsnedsättningar eller visa 

hur verktyg kan användas. Tre lärare beskriver att de har eller haft en kollega som de bollat tankar 

eller fått tips i hur digitala verktyg kan användas i undervisningen. Tre lärare uttrycker att de önskar 

och behöver mer kollegialt stöd i arbetet med digitala verktyg. Två lärare uttrycker behov och önskan 

av att det finns lärare med IT ansvar på skolorna – som kan vara behjälpliga med att tipsa om appar 

eller visa hur verktygen fungerar.   

”Det är mer att vi inte riktigt har kommit igång, och med appar, och det finns en IT.. hur ska vi gå tillväga, 
man kan inte ladda hem på samma sätt och det har jag inte riktigt haft tid med att gå till honom, för han är 
upptagen ganska mycket också så att.. här på skolan har vi en IT-tekniker som inte alltid har tid” – Lärare 
3 (om kontakt med IT ansvariga).     
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Tid och intresse  

Majoriteten av de intervjuade lärare lyfter fram att: tidsbrist, tid att sätta sig in i hur digitala verktyg 

fungerar och hur de kan användas är en hindrande faktor för användning av digitala verktyg. 

Majoriteten av lärarna uttrycker att de inte har tid nog för att sätta sig in i eller lära sig hur verktygen 

fungerar eller hur de kan användas i undervisning. Flera lärare beskriver att en utmaning i arbetet med 

digitala verktyg är att dels hänga med i hur appar och verktyg fungerar och att tiden inte räcker till. En 

lärare uttrycker att iPads varit tvungna att följa med hem då det inte funnits möjlighet eller tid att gå 

igenom dem under arbetstid.    

”Jag är inte så gammal än, så jag är hyfsat snabblärd, men det finns ju äldre personer som behöver ännu 
mer tid. För dem så kommer det inte lika naturligt. Om vi ändå köper in och försöker uppdatera oss och 
vara med på tåget så måste det ju finnas tid för att utbilda sig inom det också” – Lärare 4    

 

En lärare beskriver hur arbetsgivaren entusiastiskt köpt in mycket digitala verktyg – men endast ett 

fåtal av lärarna lär sig hur dessa verktyg kan användas på ett bra sätt. En lärare uttrycker att det 

handlar om eget intresse eller historia av att använda digitala verktyg och menar att om lärare själva 

använt digitala verktyg mycket själv använder det även mer med sina elever.    

”och det ligger ju väldigt mycket i ens eget intresse, vill jag lära mig det här? Orkar jag lära mig det här? 
Varför ska jag lära mig det här? Måste jag?”- Lärare 2 om att lära sig digitala verktyg   
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Analys och diskussion  

Lärares uppfattning kring sin digitala kompetens i 

undervisningssammanhang  
Vårt resultat visar på varierande uppfattningar hos lärare i grundsärskolan gällande deras egen digitala 

kompetens. Majoriteten av de intervjuade lärarna uppfattar i nuläget sin digitala kompetens i 

undervisningssammanhang som tillräcklig för att använda digitala verktyg med eleverna för att 

utveckla deras lärande eller som ett kompensatoriskt verktyg. En av de intervjuade lärarna ansåg sig ha 

dålig digital kompetens vilket läraren härledde till faktorer som en helt ny klass och nya lokaler vilket 

bidrog till att fokus behövde ligga på andra aspekter än det digitala till en början. Som verksam lärare 

inom skolan idag så krävs det att man har ett visst mått av digital kompetens då läroplanen har fått 

stärkta riktlinjer kring digital kompetens och digitala verktyg. Trots att majoriteten av de intervjuade 

lärarna ansåg att de i nuläget hade kompetens för att använda digitala verktyg i undervisningen så 

uttrycker de också ett behov av att utveckla sin digitala kompetens och att kunna behärska de digitala 

verktygen för att veta hur dessa praktiskt kan användas i undervisningssammanhang. Koehler et al. 

(2013) skriver om sin modell TPACK där de betonar att för att lyckas integrera teknik i undervisning 

så finns det kärnkunskaper som måste finnas parallellt. De kunskaper de lyfter är ämneskunskap, 

pedagogisk kunskap och kunskap kring digitala verktyg.   

Då läraren och vuxna kring elever med intellektuell funktionsnedsättning inte har tillräcklig 

kompetens kring de digitala verktygen som finns i elevens erfarenhetsvärld kan detta i sin tur påverka 

elevens kompetens på verktyget. Ett exempel på verktyg är iPad för kommunikation utskrivna från 

habiliteringen. Sankardas och Rajanhally (2017) lyfter i sin studie fram vikten av att de vuxna kring 

eleven genom alternativa och kompletterande kommunikationssätt finner elevens gömda potential för 

kommunikation. Även Håkansson och Sundberg (2012) lyfter lärarens kompetens på det digitala 

verktyget samt den pedagogiska kontexten som den absolut viktigaste faktorn för att elevens lärande 

ska lyckas. En tanke som formas är vad lärare inom grundsärskolans bristande kompetens på digitala 

verktyg kan ha för inverkan på elevens kommunikation eller lärande. Kopplat till Vygotskisj (1978) 

proximala utvecklingszon behöver läraren eller andra vuxna i barnets närhet besitta mer kunskaper 

kring ett område, digitala verktyg i detta fall. Annars har barnet ingen som stöttar denne i att utveckla 

sina kunskaper.   

Resultatet visar att många lärare upplever att de ej har tid att lära sig hur digitala verktyg fungerar och 

hur de kan användas för undervisning. Resultatet visar även att flera lärare tycker det är svårt att hänga 

med i den snabba utvecklingen av teknik och appar. En lärare uttrycker hen som är relativt ung kan ha 

lättare för att lära sig än äldre kollegor. Detta lyfter även Prensky (2001) som menar att det finns 

digitala immigranter och digitala infödingar och immigranterna är inte flytande i det digitala språket 

medan de digitala infödingarna är det. I vårt resultat kring lärares uppfattningar kring sin egen digitala 

kompetens har vi dock inte sett att faktorer som ålder eller utbildningsbakgrund spelar in på om de 

uppfattar sin digitala kompetens som god eller bristande  

Fortbildning och kompetensutveckling  

Samtliga lärare uttrycker att det finns ett behov av kompetensutveckling då tekniken ständigt går 

framåt och nya digitala verktyg som exempelvis Smartboards köps in till skolan. Teknik som lärarna 

inte har fått tid avsatt för att lära sig eller någon kompetensutveckling kring hur verktyget kan 

användas i en undervisningskontext. Willermark (2018) skriver i sin avhandling att många lärare 

upplever att den fortbildning och kompetensutveckling de blir erbjudna genom sin arbetsplats inte är 

tillräcklig då den skiljer sig från vad lärarna anser sig behöva och vad de faktiskt får.  Ofta består den 

av enstaka föreläsningar eller halvdagar med tema. Dessutom är innehållet utbildningsinsatsen ofta för 

långt ifrån lärarens undervisningspraktik och blir därför svår att implementera i verkligheten. Även 

Koehler et al. (2013) menar att den utbildning lärare får genom sin arbetsplats ofta är för generell 
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vilket gör den svår att omvandla till praktiskt handlande i undervisningen. Med andra ord är det inte en 

lätt utmaning för skolledare eller lärare att hitta kompetensutveckling eller fortbildningar med 

konkreta idéer som är lätta att införa i sin undervisning.   

Något som också kom fram var betydelsen av att ha kollegor att rådfråga och byta kunskaper med när 

det handlar om digitala verktygens användningsområden och funktion. Flertalet lärare nämner 

kollegiet som den främsta och mest åtkomliga källan för att få vägledning och hjälp med frågor kring 

digitala verktyg. Kollegiet blir då en viktig källa till lärande för lärarna vilket kan kopplas till 

Vygotskijs (1978) närmaste utvecklingszon där en mindre kunnig lärare får vägledning av en mer 

kunnig lärare vilket medför att den mindre kunnige läraren utvecklas och når sin närmaste 

utvecklingszon (Vygotskij, 1978). Flera lärare menar att stöd från IT-ansvarig på skolan eller stöd från 

habilitering är något som verkar främjande för deras arbete med digitala verktyg i undervisningen. 

Habiliteringen kan ofta vägleda och ge tips till lärarna om olika program eller appar de kan använda i 

undervisningen, samt visa hur verktygen kan användas.   

Lärarutbildning  

De flesta lärare hade inte haft inslag av IKT i sin lärarutbildning, ett fåtal hade haft enstaka kurser eller 

inslag i lärarutbildningen. Anledningen tycks vara att digitaliseringen inte hade fått fart i samhället 

under den tiden de gick sin utbildning. Tre av lärarna sade sig ha haft inslag av hur digitala verktyg 

kan användas i undervisning när de gick lärarutbildning. De tre lärarna hade avslutat sin 

lärarutbildning inom de tio senaste åren. Dock beskriver de intervjuade lärarna att detta var enstaka 

små kurser eller inslag i lärarutbildningen. Käck och Männikkö Barbutiu (2012) problematiserar 

saknaden av att lära ut kring digitala verktyg för undervisning på lärarutbildningar runt om i landet. De 

menar att lärarutbildningen behöver förbereda kommande lärare för det behov kring digitala verktyg 

som finns på skolor. Koehler et al. (2013) nämner just detta som ett glapp som finns i skolan idag och 

menar att det är naturligt att lärare uppfattar att de behöver mer kompetens kring digitala verktyg och 

digitalt lärande då de inte blivit rustade med detta inför sin lärarroll. Käck och Männikkö Barbutiu 

(2012) menar att lärosätenas lärarutbildningar bör ligga i framkant när det gäller pedagogisk 

teknikutveckling. Författarna menar dock att lärarutbildningarna hittills inte kunnat leva upp till dessa 

krav. Lärarutbildningen behöver ta ansvar och säkerställa att nyblivna lärarna har kompetens och 

självförtroende nog att använda sig av digitala verktyg i undervisning. Samhället runt omkring är 

digitaliserat så även de flesta skolor i form av teknik för undervisning, digitala lärplattformar där 

omdömen, kunskaper och lektionsplaneringar skrivs elektroniskt. Är det inte konstigt att lärare i 

dagens samhälle inte känner att de får den kompetensutveckling eller fortbildning de anser sig behöva 

för att hantera digitaliseringen av skolan?   

Alla lärare uttryckte att de ville lära sig mer kring digitala verktyg men att det var svårt att hitta tiden 

att förkovra sig i ämnet och den kompetensutveckling och fortbildning som arbetsplatser har att 

erbjuda är inte tillräcklig. Då lärosäten runt om i landet ansvarar för att utbilda framtida speciallärare 

och specialpedagoger bör lärosätena reflektera över om de möter studenternas och verklighetens 

behov. Likt det Säljö (2015) skriver fram angående att människan idag använder sig av teknik som en 

naturlig del av sin vardag och att människan kan ses som en hybridvarelse med anledning av detta så 

bör lärosäten även de rätta sig efter dagens samhälle. Hur väl motsvarar universitetslärarnas digitala 

kompetens de krav och behov som lärare i grundsärskolan förväntas ha? Vi har under vår tid på olika 

lärarutbildningar mött lärare som önskat få vissa inlämningar skickade per brevpost trots att 

inlämningar brukligen ska laddas upp på lärplattformar. Vilka signalerar sänder det ut om lärare på 

högskolor eller universitet ej förväntas appropriera redskap som en majoritet av studenterna använder 

för att skriva och arbeta på? Att appropriera handlar om att själv skapa förståelse och kunskap för 

något – exempelvis för digitala verktyg (Säljö, 2015). Artefakter, eller redskap, ses i det 

sociokulturella perspektiv på lärande som skapade av människan och kan användas för att skapa 

förståelse för de omgivningar människan verkar i (Säljö, 2010, 2015) och vi menar att det bör ses som 

naturligt för lärare  på alla nivåer i våra utbildningssystem att söka förståelse och kunskap i hur nya 

redskap kan användas för exempelvis undervisning. Käck och Männikkö Barbutiu (2012) menar att 

lärarutbildningarna idag har andra krav på sig än tidigare, det handlar då om att utbilda framtida 

lärares digitala kompetens. Kanske behöver våra lärosäten arbeta riktat för att utveckla kunskap om 
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IKT och digitala verktyg hos kommande generationer av lärare. Våra lärarutbildningar har ett ansvar 

för att denna kunskapsutveckling sker.  

Lärares arbete med digitala verktyg i 

undervisning  

Tillgång och användning av digitala verktyg i grundsärskolan  

De intervjuade lärarna har alla tillgång till flertalet digitala verktyg på sina grundsärskolor. Det digitala 

verktyg som samtliga lärare har tillgång till är iPad och datorer vilket avspeglar Skolverkets (2016) 

kartläggning av IT i skolor. Där framkom att iPad var det vanligaste digitala verktyget och också det 

verktyg som flest elever hade tillgång till. Många av lärarna hade även tillgång till Smartboard och 

projektorer.  Men det räcker inte att ha tillgång till digitala verktyg, lärarna måste känna att de har 

kompetensen som behövs för att på ett naturligt sätt integrera verktygen i undervisningen. Något som 

flera av lärarna nämnde var att de hade tillgång till digitala verktyg men inte kände att de hade 

tillräcklig teknisk kunskap kring det digitala verktygets potentiella användningsområden eller fulla 

potential. Ett digitalt verktyg som nämndes var Smartboard som fanns på skolan men som läraren inte 

hade tid eller stöd att sätta sig in i.  

I intervjuerna framkom det att ett vanligt användningsområde för digitala verktyg i grundsärskolan var 

inom kommunikation. Det var många av lärarna som använde appar för kommunikation på iPad för 

elever med kommunikationssvårigheter. McNaughton och Light (2013) har undersökt vinster och 

utmaningar kring användandet av mobil teknologi för att utveckla kommunikationen hos elever med 

autism. Något de poängterar är vikten av att den mobila teknologin bara ses som ett verktyg och har 

man inget högre syfte med användningen så kommer heller inte kommunikationen hos eleven 

utvecklas. Själva verktyget i sig är just bara ett verktyg om det inte används på ett genomtänkt sätt. 

Säljö (2015) skriver om redskap som är ett nyckelbegrepp inom det sociokulturella perspektivet. 

Redskap kan vara av fysisk natur och vid rätt användning kan de skapa förståelse för vår omvärld samt 

ta oss förbi våra begränsningar inom olika områden. Med detta ovan i åtanke så är digitala verktyg i 

form av alternativa och kompletterande kommunikationssätt vid rätt användning ett ovärderligt 

redskap för människor med kommunikationssvårigheter för att hitta vägar till kommunikation med 

människor i omvärlden.    

Hur digitala verktyg har förändrat undervisningen  

Något som nämndes under intervjuerna var att digitala verktyg som projektor eller Smartboard hade 

haft en inverkan på lärarnas undervisning i den aspekten att de ansåg att det var lättare att genomföra 

gruppundervisning med eleverna. Något som läraren förklarade med att eleverna blev mer intresserade 

av det digitala verktyget och alla elever fokuserade på en gemensam utgångspunkt. Det digitala 

verktyget hamnade i fokus och eleverna tog del av samma information till skillnad från en till en 

undervisning där innehållet ser väldigt olika ut för olika elever. I detta fall kan det digitala verktyget 

verka som ett medierande redskap vilken öppnar upp för kommunikation utifrån det eleverna 

gemensamt tagit del av via det digitala verktyget (Säljö, 2010, 2015).  

Flera av lärarna sade också att den digitala tekniken hade öppnat upp för en mer varierande 

undervisning och fler vägar för att nå eleverna i deras lärande. Ett exempel som nämndes är 

inläsningstjänst där eleverna kan ta del av lektionens innehåll på sitt hemspråk, hänga med i texter 

eller tangentbordets funktion för de elever som inte har den motoriska förmågan att själv forma 

bokstäver. Nouri och Cerratto-Pargman (2017) beskriver att den mobila tekniken som används inom 

undervisning också medfört nya sätt att lära, till exempel kan lärande ske på ett helt annat sätt utanför 

klassrumsmiljön då mycket av tekniken är portabel. Samt ökade former för gemensamt lärande och de 

menar att det finns indikatorer på att tekniken kan vara stödjande för elever med särskilda behov.   
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Ökad motivation och ökat stöd för lärande med digitala verktyg  

Majoriteten av lärarna i studien menar på att elevernas motivation och engagemang i undervisningen 

ökar om de använder sig av digitala verktyg. Lärare uttrycker vidare att digitala verktyg kan bidra till 

en variation i undervisningen. Detta kan kopplas till Gunderson (et al., 2017) som undersökte två 

grupper av elever med intellektuella funktionsnedsättningar där ena gruppen fick utföra skolarbete 

med iPad och där andra gruppen fick utföra samma skolarbete med penna och papper. Resultatet 

visade bland annat att lärarna upplevde att eleverna i den digitala gruppen var mer engagerade i sitt 

skolarbete. Liknande fynd visar även Håkansson och Sundberg (2012) på som menar att undervisning 

med dator kan ha fördelar för elever med intellektuella funktionsnedsättningar  men att det mest 

signifikanta för elevernas lärande är hur kompetent läraren är. Flera lärare ger uttryck för att elevernas 

uppmärksamhet dras till skärmar mer än den dras till analoga undervisningsmetoder. Detta kan 

kopplas till Radesky et al. (2014) som beskriver att forskning visar på att interaktiva elektroniska 

böcker kan fånga barns engagemang då de kan innehålla moment av rörlig bild och ljudeffekter. Dessa 

effekter kan däremot hindra barnen från att skapa mening och förståelse för böckernas innehåll då de 

interaktiva faktorerna har en negativ inverkan på barnens koncentrationsförmåga. Även Spitzer (2014) 

visar på att den distraherande effekten digitala verktyg kan ha för elevers lärande i en jämförelse med 

elever som arbetade med elektroniska böcker kontra analoga böcker där länkar och videos i e-

böckerna var ett distraherande element för eleverna. En lärare uttrycker att den omedelbara 

tillfredsställelsen att få rätt svar och komma vidare i skolarbetet ses som något som är motiverande för 

elever. Kanske är det belöningsprocesser hos eleverna som reagerar vid dessa omedelbara svar och 

avancemang i appar?   

Nygren & Pålshammar (2016) beskriver att hjärnans belöningssystem kan aktiveras om elever får 

olika typer av belöningar då de klarat en övning eller nivå. Att använda spelifikation i undervisning 

kan vara motiverande för elever då de förknippar spel med något nöjesfullt. Kan detta vara en 

anledning till att många lärare uppfattar att elever är mer motiverade och engagerade i arbetet med 

IKT i undervisning? Att eleverna förknippar surfplattor och datorer med något som är roligt och inte 

hör skolan till i första hand? Statens medieråd (2017) undersökning om medievanor hos barn visar på 

att hela 55% av nio till tolvåringar som medverkat i studien har tillgång till en egen surfplatta hemma. 

Nätkoll (2015) och Statens medieråd (2017) visar även på likartade resultat där det framkommer att 

barn med funktionsnedsättningar har en överrepresentation gällande att internet och datoranvändning 

på sin fritid. Möjligen kan elever förknippa användningen av iPads, datorer och andra digitala verktyg 

i undervisningen som något som är just nöjesfullt och lustfyllt.   

Flera lärare menar även att digitala verktyg kan stödja eleverna i deras lärande. De påtalar ofta att 

verktygen då ska användas på rätt sätt och att det ska finnas mål och planering bakom verktygen. Även 

Player - Koro (2018) påpekar vikten av tydligt ha mål och tanke kring vad elever ska uppnå i skolan 

med digitala verktyg – och inte bara använde dem för att de finns tillgängliga. Player-Koro menar 

vidare att det finns få belägg för att undervisningen förbättras av och med digitala verktyg. Detta ger 

även Selwyn (2017) argument för och anmärker på att det endast finns litet stöd för att teknik i 

undervisning förbättrar lärandet.   

Det bör finnas ett egenintresse hos lärare att informera sig om hur lärare bäst kan skapa förutsättningar 

för lärande med digitala verktyg i dagens skola. Samt att informera sig om de fördelar, nackdelar, 

risker och möjligheter som finns med de många digitala verktyg som idag finns i klassrummen. Lärare 

bör appropriera kunskaper och erfarenheter om artefakter, exempelvis digitala verktyg, för att kunna 

behärska dessa till gagn för mänskligt lärande. Appropriering i det sociokulturella perspektivet på 

lärande innebär att göra en viss kunskap eller erfarenhet till sin egen kunskap (Säljö, 2015).   

Utmaningar i arbetet med digitala verktyg i undervisning  

Många lärare ger uttryck för att deras undervisning med digitala verktyg innehåller en rad olika 

utmaningar. Lärare beskriver att elever har svårt att avsluta lektioner eller situationer där de använt 

skärmar, att de kan bli fixerade vid skärmar vilket kan medföra konflikter av olika slag. Många lärare 

uttrycker att en utmaning i arbetet med digitala verktyg är att elever kan ha svårigheter att förstå att de 

inte får göra samma sak på skolans iPads som de får göra på sina iPads hemma. Vilket kan skapa en 
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mental konflikt i elever då de på sin fritid använder iPads för spel medan de i skolan förväntas 

använda iPads för skolarbete.  Statens medieråd (2017) visar att unga med funktionsnedsättningar 

använder internet och digitala verktyg mer än sex timmar per dag i högre utsträckning än unga utan 

funktionsnedsättningar. Samma trend visar Nätkolls (2015) undersökning på – där barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar brukar dator och internet i högre omfattning än vad barn 

utan diagnoser gör.  

Detta är intressanta aspekter att ta del av i lärares uppfattningar om undervisning med digitala verktyg. 

Det kan relateras till det Nygren och Pålshammar (2016) beskriver om digitala verktyg och lärande 

hos elever – många kan tro att digitala verktyg kan vara behjälpliga i elevers kunskapsutveckling. Men 

dessvärre kan elever överväldigas av den enorma mängd information som finns tillgänglig digitalt – 

detta speciellt för elever med försämringar i arbetsminne. Dessa elever kan lättare tappa fokus och 

istället göra annat på det digitala verktyget (Nygren & Pålshammar, 2016).   

Just detta, att elever gör saker de inte får göra på datorer eller surfplattor är något flera lärare beskriver 

sker i deras klassrum. Det kan möjligen dels bero på att eleverna i grundsärskolan har kortare 

arbetsminne, eller att eleverna är så vana vid att använda surfplattor och datorer för 

underhållningssyften. Stiftelsen Nätkoll (2015) menar att elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar ofta har tillgång till egna digitala verktyg och teknik samt nyttjar dator på 

fritiden mer än barn utan diagnos. En lärare beskriver att elever kan bli kravkänsliga, griniga och få 

samspelssvårigheter efter att de suttit vid en skärm. Läraren uttrycker försiktighet i att låta eleverna 

sitta vid skärmar under längre perioder då de även har svårigheter att avsluta och slita sig från 

skärmen. Rosen et al. (2014) påvisar att överanvändning av teknik kan försämra barns 

koncentrationsförmåga och allmänna mående – barn som använde teknik i stor utsträckning uppvisade 

även fysiska besvär i större utsträckning. I studien menar de att föräldrar eller vuxna i barnets närhet 

behöver ge strategier så att barnet själv lär sig att begränsa sin skärmtid (Rosen et al., 2014). En lärare 

beskriver hur de i klassen behövt ta bort samtliga paddor då elever var fixerade vid dem vilket 

inverkade på skolsituationen och undervisningen i klassen. Detta låter självfallet som en klar nackdel 

med digitala verktyg i undervisningen. En reflektion är att vi som lärare i grundsärskolan har ett stort 

ansvar då det kommer till att hjälpa barnet att begränsa sin skärmtid då vi ser att det kan påverka 

elever negativt. Det kan vara svårt för elever med intellektuell funktionsnedsättning att själv avgöra 

när nog är nog gällande skärmtid.    

Spitzer (2014) beskriver att användning av digitala kan ha olika sidoeffekter , det kan bland annat 

handla om att verktygen har en potential att vara beroendeframkallande. Detta kanske är ett exempel 

på att många barn och elever kan ha svårigheter i att navigera sig i en digitaliserad skola och omvärld. 

Kanske behöver barn med intellektuella funktionsnedsättningar tydligare vägledning i hur man bör 

bruka digitala verktyg i skolan. Här behöver lärare vara tydliga vägledare, de behöver vara den 

kunnige vuxna som kan hantera digitaliserings möjligheter och risker. I det sociokulturella 

perspektivet på lärande ses lärande som något ojämlikt där vuxna ska agera vägledare för de mindre 

kunniga barnen (Säljö, 2015).   

Faktorer som påverkar arbetet med digitala 

verktyg  

Tekniska problem och betydelsen av stöd i arbetet med digitala verktyg  

Majoriteten av intervjuade lärare gett uttryck för att problem av teknisk art kan hindra användningen 

av digitala verktyg i undervisningen. Om det saknas inloggningar, appar eller program påverkar det 

användningen av digitala verktyg i undervisningen. Vidare uttrycker många lärare svårigheter 

kopplade till att ladda ned och finna appar. Detta kan kopplas till Skolverket (2016) som menar att 

många lärare i dagens skola ej känner sig tillräckligt förberedda att hantera de krav som den 

digitaliserade skolan ställer. En lärare beskriver hur hen haft problem med att ladda ned appar och 

planerat att gå till IT-ansvarig för hjälp men att båda personer har ont om tid för att ta tag i problemet.  
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Hylén (2011) beskriver hur den svenska skolan under årens gång fått ta del av flertalet olika projekt 

som har syftat till att införa exempelvis datorundervisning i skolan samt att öka kompetens om IT hos 

lärare och elever. Exempelvis delades det i projektet IT i skolan ut en dator till var lärare som deltog i 

studien – utvärderingen pekade på att lärarna som deltog blivit mer varse om vilket pedagogiskt 

verktyg kan vara. Kopplat till nutid där det enligt Skolverket (2016) i grundsärskolan finns god 

tillgång till digitala verktyg. Per elev i grundsärskolan finns en surfplatta eller dator kopplad, 

surfplattan är i grundsärskolan vanligast förekommande. Kanske, behöver lärarna i Sverige fler riktade 

kompetenshöjande projekt? Teknikkrångel är ett hinder för lärares arbete med digitala verktyg i 

undervisningen. Att lärare ej har god kännedom om hur redskap och artefakter fungerar är möjligen 

inget konstigt. Säljö (2015) beskriver hur dagens tekniska redskap och dess uppbyggnad kan vara 

svårbegriplig för många då mänsklig kunskap byggts in i exempelvis datorer och lärplattor.  Vi tror 

månne inte att det är alla som kan förklara hur en lärplatta eller dator är uppbyggd eller hur en 

touchscreen fungerar. Det är kanske inte alla lärare i grundsärskolan som kan skilja mellan mjukvara 

och hårdvara eller kan förklara vad en molntjänst är. Digitaliseringen ställer ökade krav på lärares 

kompetens i detta område och vägledning krävs.    

Tid och intresse  

Samtliga lärare uttryckte att de ej uppfattade det som att de hade tid nog att lära sig att hantera och 

förstå verktygen som de har tillgång till på skolan. Att den digitala utvecklingen gått fort och fortsätter 

att utvecklas snabbt gör att många lärare beskriver att de inte hinner med i utvecklingen. Detta gäller 

såväl de digitala verktygen som de appar och program som följer med dem. En lärare menar att läraren 

i fråga är ung och därmed snabblärd och menar att äldre kollegor inte har lika lätt för att lära sig de 

digitala verktygen. Detta är något vi bägge personligen erfarit både i arbetsliv och privat, att individer 

ur äldre generationer kan uppleva att de inte hänger med eller hängt med i den tekniska och digitala 

utvecklingen. Vissa kan initialt känna ett motstånd mot att använda sig av digitala verktyg då de 

kanske inte har kunskap nog om dem och kanske är nöjda med att göra som de tidigare gjort.   

Både Prensky (2001) och Kjällander (2014) menar att det finns en diskrepans mellan hur äldre 

generationer och yngre generationer förhåller sig till digitala verktyg. Prensky (2001) lyfter fram två 

begrepp, digitala immigranter och digitala infödingar och menar att immigranterna tillhör de äldre 

generationerna som ej är uppväxta med teknik och digitalisering. Uppväxta med det är däremot de 

digitala infödingarna och för dem kommer användning av verktyg mycket mer naturligt (Prensky 

2001). Detta är något vi tycker oss se i lärarnas uppfattningar om hindrande faktorer i undervisningen 

med digitala verktyg, en ung lärare uppfattar sig som snabblärd med digitala verktyg medan läraren 

menar att det för äldre lärare ej kommer lika naturligt att lära sig och använda verktygen. En lärare 

påpekar att eget intresse spelar en stor roll i om lärare använder digitala verktyg i undervisningen. En 

lärare menar att lärare kan en attityd där frågor om läraren orkar lära sig det här, eller undrar om 

läraren måste lära sig det här kan finnas. Player-Koro (2012) beskriver att om lärare innehar en attityd 

till IKT som att det gynnar både lärande och undervisning och en hög self-efficacy så påverkas lärares 

användning av IKT i undervisning positivt. Med self-efficacy menas en individs tilltro till sin egen 

förmåga när det kommer till att exempelvis utföra en handling (Player-Koro, 2012). Om lärare skulle 

få möjlighet att skapa nya erfarenheter i en trygg miljö vid användning av digitala verktyg skulle 

kanske deras intresse för att använda sig digitala verktyg i undervisningen öka.   
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Metoddiskussion   

Vi valde att genomföra en kvalitativ intervjustudie för att kunna besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi anser att vårt val av att genomföra en kvalitativ studie passar för vårt valda syfte 

och frågeställning då studien hade ett ramverk av det sociokulturella perspektivet. Vår frågeställning 

kring tillgång och användning av digitala verktyg skulle dock kunna besvaras med en kvantitativ 

metod genom exempelvis en enkätstudie. Men då vi ville få en inblick i de intervjuades uppfattningar 

kring ett visst fenomen kopplat till ett sociokulturellt perspektiv på lärande så ansåg vi att vår 

forskningsmetod var passande för ändamålet och att vi erhöll djupare information kring hur de 

intervjuade personerna tänkte och hur de uppfattade digitala verktyg ur olika aspekter.   

Vi valde i vår studie att utgå från en fenomenografisk metodansats, eller rättare sagt hämta inspiration 

från fenomenografin utan att göra anspråk på att vi genomfört en regelrätt fenomenografisk studie. 

Detta för att få ett ramverk att utgå ifrån. En av våra frågeställningar kan som tidigare nämnts härledas 

till en fenomenologisk metodansats men vi har trots det valt att använda oss av den så vi anser att den 

är relevant i förhållande till lärarnas uppfattningar kring digitala kompetens.   

Vi inser att vår urvalsmetod inte är optimal och urvalet inte kan sägas vara statistiskt generaliserbart 

eller representativt för populationen i stort. Statistiskt generaliserbart resultat är något som Trost 

(2010) menar inte är viktigt för en kvalitativ studie. Bekvämlighetsurval anses vara den minst 

berättigade urvalsmetoden att använda sig av (Braun & Clarke, 2013).  Med tanke på den begränsade 

tid vi hade att genomföra vårt examensarbete anser vi att urvalsmetoden vi valde var det enklaste sättet 

för oss att nå ut till personer att intervjua för att hinna samla in data för att kunna färdigställa vårt 

arbete.  

Vi valde att använda oss av intervjuer som metod för datainsamling, vilket vi anser var en passande 

metod för att samla data som vi sedan kunde bygga vår analys, vårt resultat och för att besvara våra 

frågeställningar. Något som vi reflekterat över är att det var svårt att vara den som höll i intervjun då 

vi båda är oerfarna inom intervjuandets praktik. Helt troligt är att vi hade fått fram mer information, 

nyanserade svar och material om vi hade varit skickligare intervjuare. Gällande intervjuskicklighet så 

skriver Braun och Clarke (2013) att det är en läroprocess att utveckla skicklighet i intervjuer. De 

påtalar vikten av att kunna vara ärlig gentemot sig själv vid reflektion av intervjutillfällen, och att 

fundera över hur ens intervjuskicklighet kan förbättras.     

En styrka vid våra intervjuer var att vi båda två medverkade vid samtliga intervjuer med olika roller, 

antingen som aktiv intervjuare eller stödantecknare. Fördelen med detta var att vi upplevde att vi både 

blev insatta i materialet vilket var en fördel för analysen. Det var även skönt att ej vara ensam i 

intervjutillfället. Något vi reflekterade över efter att alla intervjuer genomförts var att de vi intervjuat 

kan ha känt sig i underläge - då vi var två intervjuare. Kan detta ha haft någon inverkan på 

informanterna och intervjuerna?   

Platsens betydelse för intervjuer är av betydelse märkte vi med tydlighet under vår undersökning. Åtta 

av nio intervjuer genomfördes på deltagarnas arbetsplatser i lugna och tysta miljöer. Detta fann vi vara 

fördelaktigt för intervjuerna - då inga eller få distraktioner förekom under intervjuerna. Även Braun 

och Clarke (2013) skriver fram platsen betydelse för en intervju och menar att miljön bör vara så tyst 

som bara möjligt och att distraktioner i form av fönster där människor kan passera bör undvikas.   

En av våra intervjuer genomfördes på ett café efter önskemål från deltagaren. Till en början var cafét 

relativt tyst och lugnt, men en kort bit in i intervjun fylldes miljön av besökare och rummet fylldes av 

sorl. Detta fann vi påverka intervjun negativt då det blev svårt att endast koncentrera sig på intervjun 

och det som sades på grund av allt bakgrundsljud. Det påverkade även transkriberingen då våra 

ljudupptagare även spelade in mycket av bakgrundsljuden i lokalen.   

Enligt Braun och Clarke (2013) är kvalitativa forskare intresserade av detaljerna och språkbruket som 

intervjudeltagarna ger uttryck för. För detta ändamål är det av vikt att ha intervjun inspelad i sin 

helhet. Detta uppnås bäst genom att spela in intervjuerna och sedan transkribera dem.   
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För ändamålet använde vi oss av en diktafon och en av våra mobiltelefoner. Vid den första intervjun 

använde vi oss endast av en diktafon, vid denna intervju svek tekniken oss och intervjun gick ej att 

finna på diktafonen efteråt trots att vi bägge såg att den spelade in under hela intervjun. Vid 

efterföljande nio intervjuer försäkrade vi oss om att detta ej skulle upprepas varpå vi använde oss av 

både diktafonen och en mobiltelefon. Att använda sig av två ljudinspelare är även något som Braun 

och Clarke (2013) förespråkar - just anledningen att ha en back-up om något skulle krångla.   

Etiska reflektioner efter arbetets slut  
I vårt arbete valde vi att skriva ut de intervjuade lärarnas citat i skriftspråk. Citaten ändrades från 

talspråk till skriftspråk och utfyllnadsuttryck som inte var relevanta för vår analys eller resultat togs 

bort. Trost (2010) skriver om att citaten kan vara en etisk fråga och menar att det är bättre att 

framställa sina intervjuade i god dager och inte ta med talspråk och utfyllnadsord som “ehh” eller 

“liksom” av respekt för de intervjuade personerna. När man är mitt uppe i sitt arbete så reflekterade vi 

inte mycket över att det faktiskt kommer att läsas av kollegor och personer som valde att ställa upp i 

vår studie men såhär i sluttampen av skrivandet så anser vi att vårt val kring citat känns relevant.   

Flera intervjuer genomfördes i en och samma kommun men på olika arbetsplatser. Organisationen för 

grundsärskolan är vanligen inte den största och annan personal kan ha sett oss komma och gå på 

skolorna vilket kan ha medfört att dessa personer kan ha vetat vilken lärare på skolan som ställt upp på 

intervju.   

När vi nu tänker tillbaka på arbetet och alla processer i det har vi tänkt mycket på våra intervjuer. Vi 

var både med vid genomförandet av samtliga intervjuer och vi har reflekterat över om det faktum att vi 

var två och informanten ensam kan ha påverkat dynamiken i samtalet och intervjun. Det är inget vi 

kan svara på men risken för att det kan ha inverkat finns.   

Konklusion  
I denna kvalitativa studie har vårt resultat visat att majoriteten av de intervjuade lärarna inom 

grundsärskolan anser sig ha en relativt god kompetens i nuläget. Dock uttrycker de en önskan om 

relevant fortbildning och kompetensutveckling inom hur de digitala verktygen kan användas i en 

undervisningskontext. Kollegiet lyfts som en viktig aspekt i hur de utvecklar sin digitala kompetens. 

De intervjuade lärarna nämner både fördelar och nackdelar kring arbetet med digitala verktyg i 

grundsärskolan. Många av lärarna menar att digitala verktyg skapar motivation hos eleverna, öppnar 

upp för fler vägar att nå eleverna och i vissa fall skapar tillfällen för gruppundervisning inom 

grundsärskolan.   

En avsaknad av tillräcklig kompetens från lärarutbildningen för att möta och på ett naturligt sätt 

använda digitala verktyg i undervisning framträder. I resultatet framkommer även att lärare uppfattar 

att det finns svårigheter i arbetet med digitala verktyg i undervisningen, bland annat kan konflikter 

uppkomma då elever ej får använda iPads som de själva önskar eller när aktiviteter med digitala 

verktyg ska avslutas.   

Det är intressant att forskningen visar på så skilda resultat kring digitala verktygs påverkan på elevers 

lärande. Hur påverkar barns användning av digitala verktyg deras mående? Här känner vi att 

forskningen visar på olika resultat och ämnet är relativt outforskat – speciellt i förhållande till barn 

med intellektuella funktionsnedsättningar.    

Fortsatt forskning   
Det skulle vara intressant att undersöka i vilken utsträckning lärarutbildningar idag lär ut kring digital 

kompetens och digitala verktyg i undervisning samt hur väl rustade nyblivna lärare känner sig för att 

använda sig av digitala verktyg i undervisning.  
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Vidare hade det varit av intresse att undersöka om digitala verktyg påverkar elevers lärande och i så 

fall i vilken utsträckning. Kopplat till grundsärskolan skulle det vara intressant då det är en skolform 

med god tillgång till digitala verktyg. Ett tvärvetenskapligt perspektiv hade kunnat undersöka 

effekterna av lärande kopplat till våra biologiska förutsättningar.   
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Bilaga 1 - informationsbrev 

Till dig som är lärare i grundsärskolan. Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie.  

Grundsärskolans läroplan har förtydligats gällande hur skolan kan stärka och stödja elevers digitala 

kompetens, samtidigt befinner sig den svenska skolan i förändring då den ska digitaliseras.  

Vi vill därför genomföra en intervjustudie med lärare i grundsärskolan. Syftet med studien är att 

undersöka hur lärare i grundsärskolan uppfattar sin egen digitala kompetens samt hur digitala verktyg 

används i undervisningen.   

Din medverkan i studien är frivillig och du kan närsomhelst avbryta din medverkan. Intervjuerna 

beräknas ta 30- 45 minuter och kommer att spelas in med ljudupptagning. Din medverkan i studien 

kommer att vara konfidentiell och insamlat data från intervjuer kommer endast att användas till 

nämnda studie.  

Vi heter Patrik Kursula och Annelie Lundin och studerar vid Stockholms Universitet där vi läser till 

speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. Vi genomför vårt magisterarbete under hösten, vilket 

är anledningen till att denna undersökning sker. Har du frågor så går det att bra att kontakta oss.  

 

Studerande:                                                                        Handledare:  

Patrik Kursula                                                                   Malin Rohlin, Fil.dr,  lektor  

062patkur@su.se                                                               malin.rohlin@specped.su.se 

                                                                   

 

Annelie Lundin     

Anlu6002@su.se     
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Vi ämnar undersöka hur lärare grundsärskolan uppfattar sin egen digitala kompetens samt hur lärare i 

grundsärskolan beskriver sitt arbete med digitala verktyg i undervisningen.  

Frågeställning  

* Hur uppfattar lärare i grundsärskolan sin digitala kompetens?  

* Hur beskriver lärare i grundsärskolan sitt arbete med digitala verktyg i undervisningen?  

Bakgrundsinformation  

* Ålder  

* Utbildningsbakgrund  

* Erfarenhet  

* Vilken årskurs arbetar du inom  

Uppfattningar kring digital kompetens  

* Uppfattar du att du har en digital kompetens?  

* Hur uppfattar du din egen digitala kompetens?  

o Uppfattar du att du har digital kompetens för att använda digitala verktyg i undervisningen?  

* Hur utvecklar/har du utvecklat din digitala kompetens?  

* Hade ni något inslag av IKT i er lärarutbildning?  

o Fortbildning på arbetsplatsen?  

* Anser du att du har mer kompetens på vissa digitala verktyg?  

o Vilka?  

Arbete med digitala verktyg  

* Vilka digitala verktyg har du tillgång till på din skola?  

* Vilka digitala verktyg använder du i undervisning?  

* Hur använder du digitala verktyg i undervisningen?  

o Beskriv  

* Anser du att digitala verktyg har påverkat din undervisning?  

o Hur?  

* Anser du att IKT/Digitala verktyg stödjer elever i deras lärande?  

o Hur?  

* Hur ser du på digitaliseringen av skolan?  

* Anser du att det finns utmaningar i arbetet med digitala verktyg i undervisningen?  

* Anser du att du har tillräcklig digital kompetens för att kunna arbeta med läroplanens mål kring 

digital kompetens? Exempelvis..  

* Vad anser du om läroplanens förändringar gällande digital kompetens 
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