
 
 
 
 
 
 
 

iPad som 
kommunikationshjälpmedel i 
särskolan  

En intervjustudie av lärarens erfarenheter  

iPad as a communicative tool in special education 
An interview study of teachers experiences  

 
Szilvia Teszarik 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Speciallärarprogrammet 

Avancerad nivå 15 hp 

Handledare: Hector Pérez Priéto 

Examinator: Carin Roos 

Datum: 2016-02-11 

 



Abstract 
 
The purpose of this study has been to examine how teachers of students with multiple 
handicaps view the possibility of using iPad as a communicative and supportive tool within 
special education. Using the qualitative research interview method the attitude towards iPad 
among teachers was assed. Four teachers who work within special education and daily use 
both augmentative and alternative communication and iPad in their education were 
interviewed. The results were analyzed using the sociocultural perspective and show that 
augmentative and alternative communication is viewed as an artefact that enables 
communication between students with impaired verbal communication skills. The teachers 
view the iPad as a powerful complement to the existing educational tools. Finally this study 
finds that the increased use of iPad as a communication device within special education has 
increased the independence as well as social interaction among disabled students and also 
with students in the comprehensive school. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare som arbetar med elever med 
flerfunktionsnedsättning ser på möjligheten att använda iPad som 
kommunikationshjälpmedel/ stöd i särskolans undervisning. För att ta reda på lärarens syn på 
iPad användning i särskolan används som metod den kvalitativa forskningsintervjun. Studien 
bygger på fyra intervjuer med lärare som arbetar i särskolan och dagligen använder alternativ 
och kompletterande kommunikation (AKK) och iPad i undervisningen. Studien använder det 
sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt. Resultatet visar att alternativ och 
kompletterande kommunikation är ett verktyg som möjliggör kommunikationen för elever 
med talsvårigheter. iPaden upplevs av deltagarna som ett bra komplement till de befintliga 
läromedlen. När lärarna använder iPad som ett kommunikationshjälpmedel/ stöd i särskolan 
ser de hos eleverna en ökad självständighet samt ökat socialt samspel även med andra 
grundskoleelever.  
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iPad, alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), särskola  
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1. Inledning 

Oavsett vad som är anledningen till kommunikationssvårigheterna, om man är barn eller vuxen, har en 
medfödd eller förvärvad skada, vilken sjukdom eller skada man har drabbats av, har alla människor en 
grundläggande rätt att kommunicera (Trygg & Andersson, 2009, s. 47). 

 

Det är viktigt att alla elever har en fungerande skolsituation. Det är viktigt att ha i åtanke att 
en fungerande skolsituation betyder olika saker för olika individer. Jag undervisar dagligen 
elever med rörelsehinder. En fungerande skolsituation för dem varierar från dag till dag. Som 
alla andra ungdomar vill mina elever göra saker och kunna klara sig själva i många olika 
situationer, både i skolan och på fritiden. I mitt dagliga arbete dyker det ständigt upp frågor 
om elevers delaktighet, inkludering och anpassning av både den fysiska miljön och lärandet.  
 
Jag har valt att inleda mitt examensarbete med att citera ur Rätten att kommunicera. Parallellt 
med att jag skriver det här arbetet undervisar jag elever i särskolan med 
flerfunktionsnedsättningar. Många av mina elever har en medfödd skada där den vanligaste är 
en CP-skada. Andra har en skada som uppkommit under livets gång. För många elever har 
skadan resulterat i en nedsättning av deras munmotorik och därmed deras förmåga att kunna 
uttrycka sig verbalt. Detta gör att det blir mycket svårt för dessa elever att kommunicera och 
för att hjälpa dem till en fungerande kommunikation använder vi oss av AKK (alternativ och 
kompletterande kommunikation) i skolan.  
 
I Sverige har vi sedan mitten av 90-talet använt oss av begreppet Alternativ och 
Kompletterande Kommunikation. AKK kommer ursprungligen från det amerikanska 
begreppet Augmentative and Alternative Communication (ACC) som grundades i USA i 
början av 80-talet, (Thunberg 2011).  
 
AKK är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt och metoder som stödjer 
kommunikationen mellan människor (Habilitering & Hälsa, 2014). Med hjälp av AKK får 
mina elever en anpassad undervisning och en möjlighet att komma till tals. Detta leder i sin 
tur till att eleverna får öva sin förmåga till samspel med andra individer och därigenom ett 
deltagande i det sociala livet.  
 
Trygg & Andersson (2009) menar att barn börjar samspela med omgivningen kort efter 
födseln. Denna samspelsförmåga är sedan viktig under hela livet och är en oerhört viktig 
faktor inte bara för vår möjlighet att utveckla ett socialt liv, utan även för att hjärnan skall 
utvecklas. Det är därmed viktigt för elever att utveckla samspelsfärdigheter för att ge dem en 
möjlighet att delta i det sociala livet och här är AKK ett viktigt hjälpmedel. 
 
Sedan 90-talet har samtliga skolformer fått nya styrdokument i form av läro-, kurs- och 
ämnesplaner, detta innebär utökade digitala kunskapskrav för samtliga styrdokument. 
Skolverket (2013) belyser även vikten av att använda IT i förskola och skola. Skolverket 
(2013) lägger också tyngd på att elever ska ha tillgång till de verktyg som krävs för att främja 
elevernas IT - kunskap. 
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Specialpedagogiska skolmyndigheten (2014) påpekar att alla elever har rätt till en optimal 
lärsituation utifrån sina egna förutsättningar. Den moderna tekniken ger elever med 
funktionsnedsättning nya möjligheter att läsa, skriva, och räkna, men kanske viktigast av allt, 
att kommunicera. 
 
Mitt val att undersöka lärarens syn på iPad användning som kommunikations stöd grundas i 
att den är lätt att hantera och bära med sig. Den nya tekniken ger lärare en helt ny möjlighet 
att anpassa undervisningen utifrån elevernas förutsättningar. Praktiskt innebär detta att skapa 
möjligheter för eleverna att komma till tals med hjälp av AKK i samverkan med modern 
teknik. Detta ökar elevernas självständighet och gör dem mer delaktiga i beslut som påverkar 
dem.  
 

 

1.1 Syftet 
 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur lärare som arbetar med elever med 
felfunktionsnedsättning ser på möjligheten att använda iPad som kommunikationshjälpmedel/ 
stöd i särskolans undervisning.  

1.2 Frågeställningar 
 

Ø Hur beskriver lärarna iPad som hjälpmedel i den alternativa och kompletterande 
kommunikationen? 

Ø Vilka möjligheter och begränsningar finns i kommunikationen för elever med 
flerfunktionsnedsättningar? 

Ø Hur använder lärarna iPad i undervisningen idag? 
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2. Bakgrund 
 
Det är många olika aspekter som måste tas i åtanke för att få en fungerande undervisning. I 
det här arbetet undersöker jag hur lärare idag använder sig av iPad som kommunikations 
hjälpmedel. Innan jag går in på detaljerna om AKK och nya IT lösningar, är det viktigt att gå 
igenom de styrdokument som reglerar hur denna verksamhet skall skötas.  
 

2.1 Styrdokument om kommunikation i grundsärskolan 
Läroplanen för grundsär- och gymnasiesärskolan fastställer att skolornas övergripande mål 
och riktlinjer fastställs av regeringen. Särskolans kunskapskrav och kursplaner är 
myndighetsföreskrifter som fastställs av Skolverket (Läroplan för grundsärskolan, 2011).  

För att beskriva kopplingen mellan grund- och grundsärskolans läroplan och människans 
oförutsägbara kreativitet som tillåter användning av digital teknik i skolan, använder jag 
Patrik Hernvalls tankar om skolans läroplan.   
Hernwall (2014) påpekar att i den senaste Läroplanen för grundsärskolan – Skolverket, 2011 - 
står att lärarnas uppgift är att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 
samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.  

Hernwall (2014) framhåller att det i läroplanen beskrevs att man ska ”låta varje enskild elev 
finna sin unika egenart”, att ”individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och 
värden” samt att man ska ”stimulera elevers kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 
vilja till att pröva egna idéer och lösa problem” (Skolverket, 2011a, s. 7 och s. 9.). Hernwall 
(2014) menar med detta att man med hjälp av digitala medier kan öppna upp för ett nyfiket 
och kreativt skapande i klassrummet.  
Läroplanens andra kapitel beskriver skolans mål för varje elev, riktlinjer för personal samt vad 
läraren ska klargöra, uppmärksamma samt utveckla tillsammans med elever. Vidare betonar 
läroplanen att skolan har ansvar för att eleverna inhämtar och utvecklar de kunskaper som är 
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Läroplanen beskriver tydligt att skolan har 
ansvar för att varje elev efter genomgången grundsärskola kan använda det svenska språket på 
ett nyanserat sätt (Skolverket, 2011).  
Läroplanen för grundsärskola, inriktning träningsskola, ämnesområde kommunikation 
beskriver att ”språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 
Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och 
förstår hur andra känner och tänker” (Skolverket, 2011. s. 147). Ämnesområdet 
kommunikation beskriver vidare att kommunikationens syfte bland annat är att eleverna ska 
utveckla sin kunskap i hur man samspelar med andra, att aktivt påverka sin situation. Genom 
att utveckla elevernas vilja och möjlighet att ta emot och tolka kommunikation ska elevernas 
kunskaper om ämnesspecifika begrepp utvecklas (Skolverket, 2011).  
Läroplanens centrala innehåll visar bland annat tydligt, att läraren måste erbjuda elever olika 
kommunikationsverktyg för att förstärka deras kommunikation, t.ex. möjligheten att 
kommunicera i olika sammanhang, turtagning samt att upprätthålla och avsluta ett samtal eller 
samspel (Skolverket, 2011).    
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2.2 Språkutveckling, Alternativ och kompletterande 
kommunikation (AKK) 

För att förstå hur AKK är tänkt att fungera är det först viktigt att definiera vad som är 
kommunikation. Trygg & Andersson (2009) beskriver kommunikation som en dynamisk 
process som är både komplex och svårbeskrivbar. Förenklat kan man se det som att en 
sändare formar ett meddelande utifrån sina tankar. Meddelandet kodas i tal, eller i form av ett 
icke verbalt uttryck. En mottagare nås av detta meddelande, avkodar det och kan därmed 
reagera på meddelandet, reaktionen skickas till sändaren, som i sin tur blir mottagare.  
En mycket vanlig typ av kommunikation är den verbala. Johansson (2010) beskriver den 
normala språkutvecklingen som en kontinuerlig process som börjar redan med barnets första 
skrik. Detta är en utveckling som fortsätter hela livet, så länge individen har förmåga till 
inlärning. Johansson (2010) fortsätter med att beskriva kommunikation som en process där en 
människa påverkar en eller flera andra människor till ett svar. Kommunikation är alltså en 
social process och kräver alltid fler än en person. Språk är en abstrakt form som måste läras 
in, menar Johansson (2010) vidare. På grund av denna inlärning blir språket ett 
konventionaliserat system av symboler.  
 
Det finns olika språk, talspråk (det vanligaste)samt skriftspråk och teckenspråk är några 
exempel. Johansson (2010) beskriver förtjänstfullt att tal bara är ett av flera redskap för språk 
och att språket i sin tur bara är en av flera former för kommunikation. Detta illustreras tydligt 
i småbarns språkutveckling. Barnet utvecklar förmågan till att kommunicera mycket tidigare 
än förmågan att prata. Westerlund (2009) illustrerar språket som ett träd. För att trädet ska 
växa behövs näring som trädet tar till sig genom sina rötter – synen, hörseln, känseln, lukten 
och smaken. Trädets stam symboliserar barnets uppmärksamhet, koncentration och 
kommunikationslust. Många delar måste alltså samarbeta för att språk ska kunna utvecklas. 
 
Små barn lär sig språket genom att samspela med sin omgivning. Heister Trygg & Andersson 
(2009) beskriver typisk kommunikationsutveckling som ett tidigt samspel mellan barnet och 
den vuxna då de jollrar växelvis. Barn är också tidigt kapabla att höra skillnaden på vuxnas 
röst och tonläge. Ett viktigt steg i kommunikationen är att barnet medvetet manipulerar 
personer i sin omgivning för att uppnå specifika mål. Detta kallas för ”performativ 
kommunikation” (Heister Trygg & Andersson, 2009).  
 
En typisk språkutveckling består av olika perioder med början i skrik och kontinuerligt 
gurglande vid fyra månaders ålder (Heister Trygg & Andersson, 2009). Detta fortsätter med 
”vocal play”-fasen och det är nu konsonanterna dyker upp. Allt eftersom anatomin och 
neuromotoriken utvecklas blir jollret mer och mer differentierat och ordlikt. Detta sker 
normalt runt ett års ålder. Det är redan vid den här åldern som ett rörelsehindrat barn visar 
tecken på att kommunikationen är sen, ofta på grund av deras motoriska svårigheter (Heister 
Trygg & Andersson, 2009).  
 
Specialpedagogiska skolmyndigheter (2014) beskriver AKK som ett samlingsnamn för 
kommunikation som inte bygger på tal. Barn som har en CP-skada/ rörelsehinder har nedsatt 
eller saknar helt och hållet artikulation på grund av sin spasticitet (Heister Trygg & 
Andersson, 2009). Syftet med AKK är att hjälpa och komplettera detta bristande tal och öka 
möjligheterna till kommunikation. AKK har fyra olika komponenter: symboler, hjälpmedel, 
strategier och tekniker (Thunberg, 2011). AKK kan vara enkla bilder, fotografier, talapparater, 
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eller mer komplicerade instrument, som datorer med olika styrsätt. Habiliteringen menar 
vidare att samma person kan ha flera olika sätt att uttrycka sig beroende på situationen eller 
vem man ska prata med.  
 

2.3 IT i undervisningen 
Lantz – Andersson & Säljö (2014) talar om för oss att i medier och andra sammanhang 
beskrivs den digitala tekniken fortfarande som ”ny”. Den nya tekniken är dock inte längre ny, 
utan har funnits i ett halvt århundrade. Den har successivt kommit att användas i allt fler 
situationer både i arbets- och privatlivet.   
I stort sätt alla verksamheter påverkats av digitalisering. Med hjälp av tekniken har 
informations- och kunskapsutbyte blivit allt smidigare, även mellan okända människor. Detta 
leder till att läraren inte länge är den som bäst behärskar aktuella kunskaper (Lantz – 
Andersson & Säljö, 2014).  
Klunge, Krange & Ludvigssen (2014) påpekar att undervisningsmetoder förändras och med 
hjälp av denna tekniska förändring och spridning har vi dynamik i skolan.  
Lantz – Andersson & Säljö (2014) lyfter även fram en annan utvecklingstrend. Det är den 
snabbt ökande mängd av datorer, smarttelefoner, surfplattor och annan digital utrustning som 
finns tillgänglig, som gör att vi kan vara uppkopplade i stort sätt var som helst dygnet runt. 
Detta innebär att elever har med sig digitala vanor in i klassrummet och är vana vid att 
informationen kan nås, sorteras och analyseras med hjälp av digital teknik. Skolorna måste 
därmed integrera dessa resurser i sin verksamhet och digital teknik är numer en naturlig resurs 
och hjälpmedel i undervisningen. Genom att elever använder digital teknik i klassrummet 
överförs kunskapen på ett mer effektiv sätt än genom att de söker relevant information i en 
bok. Därför sker vårt lärande om världen alltmer genom att vi använder oss av medier (Lantz 
– Andersson & Säljö, 2014). Det är viktigt att analysera både för- och nackdelar med tekniken 
och hur människor har ändrat de sätt de använder för att skaffa kunskap.   

Informationsteknik (IT) ger nya möjligheter till kommunikation och denna kommunikation 
representeras på olika sätt genom teknologin (IKT: informations- och kommunikationsteknik) 
(Klunge, Krange & Ludvigssen, 2014).  
Skolverkets (2013) senaste rapport om IT- användning i skolorna belyser att digital teknik 
används mer och mer i undervisningen, både i grundsär- och gymnasiesärskolorna. 
Pedagogerna beskriver att de på senaste tiden har kompletterat utrustningen med surfplattor.  

Skolverkets (2013) intervjuer beskriver IT i särskolan som viktigt för elevers kommunikation 
och motivation. Att lärare har möjlighet att använda varierande metoder för inlärning och kan 
ta hjälp av digital teknik ökar elevernas självständighet och delaktighet. I Skolverkets (2013) 
rapport framgår att det är svårt att särskilja IT i pedagogiken som hjälpmedel och IT i 
pedagogiken som pedagogiskt verktyg. Detta på grund av att många elever har anpassade 
tangentbord, ordbehandlingsprogram, talsyntes, handdatorer och surfplattor för att de ska 
kunna delta undervisningen.    
Skolverket (2013) beskriver surfplattan som ett genombrott som ger nya förutsättningar för 
elever i särskolan. Lärare som ingick i Skolverkets (2013) undersökning beskriver att elevers 
förutsättningar för delaktighet ökar avsevärt med hjälp av olika kommunikations 
applikationer.  
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I det här avsnittet beskrevs grundsärskolans styrdokument om kommunikation. För att förstå 
vad kommunikation innebär förklarades begreppet kommunikation med hjälp av Trygg & 
Andersson (2009), Johansson (2010) samt Westerlund (2009). Vidare beskrevs innebörden av 
Alternativ och Kompletterande Kommunikation som konventionellt benämns med 
förkortningen AKK. Sista delen beskriver IT i undervisningen. Nästa avsnitt beskriver det 
aktuella forskningsläget gällande kommunikation, IT, iPad samt kombinationen av iPad och 
AKK.  
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3. Forsknings- och litteraturgenomgång 
 
I det här avsnittet presenterar jag forskning relaterat till digital teknik i skolan samt 
specialpedagogik. I slutet av avsnittet presenterar jag dagens forskning kring Alternativ och 
Kompletterande Kommunikation (AKK) samt iPad användning i undervisningen. Den nya 
tekniken ger helt nya möjligheter att ha med sig bilder och att omvandla dem till 
kommunikation. Därför har jag valt att fokusera på forskning där iPad används i samband 
med bildkommunikation.   
 

3.1 Digital teknik i undervisningen 
 

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, 
på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT – färdigheter, 
dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta 
information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via internet (Europeiska 
Kommissionen, 2007:7.).  

Idag använder sig folk av datorer både i sin yrkesutövning och på sin fritid, därför kan vi inte 
ha en skola som inte utnyttjar modern teknik för kommunikation och kunskapsdelning. Om 
skolan skulle ställa sig utanför den här digitala utvecklingen skulle det bli svårt för eleverna 
att klara sig i samhället. Detta är otänkbar, skriver Kroksmark (2013) och menar vidare att 
pedagogikens historia är full av förändringar. Nu står vi inför en ny och väldigt viktig 
förändring av pedagogiken, den trådlösa pedagogiken. Datorer, surflattor och smarta telefoner 
tar sig in i skolmiljön och utbildningen. Detta innebär att kunskap och information numer 
finns endast några knapptryckningar bort. Världen öppnar sig och vi kan kommunicera med 
vem som helst och när som helst (Kroksmark, 2013). En del av vardagen för pedagoger är att 
använda den nya digitala tekniken och de nya metoder som den medför i sin undervisning. 
Därför är det väldigt viktigt att vara insatt i hur sådan undervisning är tänkt att fungerar. Diaz 
(2012) menar att, i samband med att digital teknik tar en större plats i undervisningen, 
behöver lärarnas kompetens höjas inom IT. Detta för att lärarna ska bli kapabla att arbeta med 
skollagen och läroplanen. För att eleverna ska uppnå kunskapskraven behöver både lärare och 
elever en anpassad lärandemiljö där IT kommer att spela en stor roll, 
Lantz-Andersson & Säljö (2014) belyser digitala medier utifrån det sociokulturella 
perspektivet. Det betonar att lärande handlar om att kunna hantera verktyg eller redskap som 
stöd för tänkande och kommunikation. Ett centralt begrepp inom det sociokulturella 
perspektivet är mediering. Mediering inom digitala medier innebär att dessa förmedlar eller 
framför information på nya sätt (Lantz-Andersson & Säljö, 2014.). I dagens uppkopplade 
samhälle har vi börjat söka efter information på helt nya sätt. Att söka efter information på 
internet är en helt annan aktivitet än att gå till bibliotek och leta efter relevant information. 
Lantz-Andersson & Säljö (2014) anser att denna förändring av mediering kommer att leda till 
att barn lär sig att använda digital teknik, framförallt surfplattor, vid en mycket tidig ålder. 
Utvecklingen har gått så långt att vissa barn till och med lär sig att skriva genom dator och 
tangentbord. Redskap ger stöd till vår tänkande och lärande, detta kallade Vygotsky (1978) 
scaffolding. Vi kan se att digitala hjälpmedel stödjer lärande och kommunikation på ett annat 
sätt än vad böcker gör. Det betyder inte att detta är bättre, men den annorlunda medieringen 
och scaffoldingen kan passa vissa elever bättre (Lantz-Andersson & Säljö, 2014.).  
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Det sociokulturella perspektivet betonar att hjälpmedel spelar en viktig roll för samarbete och 
gemensamt lärande. Detta innebär att man kan samarbeta i klassrummet och med hjälp av 
internet blir det även möjligt att samarbeta över långa avstånd. Många skolor satsar på att vara 
”en – till – en” -skolor, vilket betyder att varje elev har en dator eller surfplatta. En – till – en -
satsning innebär att stora möjligheter öppnas för att utveckla samarbetet mellan elever i 
klassrummet, i olika skolor, i landet eller internationellt (Lantz-Andersson & Säljö, 2014.).  

För att kunna beskriva hur pedagoger arbetar med IT i särskolan vill jag först belysa 
specialpedagogikens betydelse. 

 

3.2 Specialpedagogik 
 

Specialpedagogik handlar om undervisning och socialisation av barn och elever i behov av särskilt 
stöd och/eller med funktionshinder. Specialpedagogiken i förskola och skola kan sägas ha två 
huvudsakliga funktioner: åtgärdande respektive förebyggande. Specialpedagogiska åtgärder sätts in 
när den vanliga undervisningen inte bedöms räcka till. (Skolverket, 2011-05.30) 

Specialpedagogik är ett väldigt brett ämne som återfinns i hela utbildningsväsendet. Syftet 
med specialpedagogik är att kunna gå in och ge extra stöd där sådant behövs.  
 
Inom särskolan är specialpedagogiken i fokus, då eleverna på grund av sina 
funktionsnedsättningar har ett mycket större hjälpbehov för att kunna uppnå läroplanens 
kunskapskrav. Skollagen (2010:800) anger att barn som på grund av sin utvecklingsstörning 
inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav skall tas emot i grundsärskolan. Innan 
detta beslut tas ska eleven genomgå en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, 
medicinsk och social bedömning (Utbildningsdepartementet, 2010).   
 
Ineland, Molin & Sauer (2009) beskriver utvecklingsstörning utifrån ett medicinskt och 
utvecklingspsykologiskt perspektiv samt från ett socialt och kulturellt orienterat perspektiv. 
Utifrån det medicinska och utvecklingspsykologiska perspektivet beskrivs 
utvecklingsstörningen som en kognitiv funktionsnedsättning som oftast orsakats av en 
hjärnskada.  
 
Utifrån samhällsvetenskapligt perspektiv beskrivs utvecklingsstörningen istället i relationen 
mellan samhället och individen samt mellan individen och gruppen (Ineland, Molin & Sauer, 
2009.). Detta innebär att orsaken till funktionsnedsättningen kommer att variera och därför är 
särskolans målsättning att alla elever ska lära efter sina förutsättningar.  
 
Ineland, Molin & Sauer (2009) belyser vidare tre skäl till varför särskolans verksamhet 
fortfarande finns kvar som en egen skolform. Särskolan behövs för att se till att de speciella 
behoven hos dessa barn och ungdomar ska kunna tillgodoses. Genom kompensatoriska 
insatser möjliggörs för elever att senare vara en del av samhället. Dessutom har det svenska 
samhället ännu inte lyckats anordna en skola som tar tillvara på alla elevers resurser (Ineland, 
Molin & Sauer, 2009.).  
 
Sandberg (2009) påpekar att man fram till de senaste åren har pratat om olika grader av 
utvecklingsstörning som lindrig eller grav utvecklingsstörning. På senaste tiden har det skett 
ett paradigmskifte och man pratar numer om hur mycket stöd elever behöver för att fungera i 
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vardagen. Det är väldigt lätt att fokusera alldeles för mycket på skillnaden mellan elever med 
utvecklingsstörning och barn utan diagnos. Ett mer konstruktivt sätt är att i stället fokusera på 
vilken hjälp de kan behöva för att bli mer lika.  
 
Alla elever har behov av att samspela med sina kamrater, att få bekräftelse, stöd samt 
motivation från sin omgivning och att vara delaktig i olika aktiviteter. Elever med 
utvecklingsstörning har samma stora behov av bekräftelse, stöd och motivation från sin 
omgivning som andra elever. Därför är det av yttersta vikt att ge dem stöd i deras 
kommunikativa och sociala färdigheter för att öka deras möjligheter till kamratrelationer 
(Sandberg, 2009.).  
 
Jag vill återvända till Sandberg (2009); hon påpekar att barn med lärande svårighet ofta har 
problem att fungera i sin vardag och har svårighet med talat språk, både med att förstå och att 
göra sig förstådd. Enligt Westerlund (2009) är kommunikation att man medvetet eller 
omedvetet meddelar något till någon. För att denna kommunikation ska fungera hos elever 
med utvecklingsstörning kan kommunikationsstöd i form av bildkommunikation eller 
konkreta föremål med fördel användas. Elever kan bära med sig och titta på bilderna flera 
gånger under en lektion eller mer konkreta saker när de behöver utföra en uppgift. Bilderna är 
bra när eleven har svårt att förstå talat språk eller har koncentrationssvårigheter (Sandberg, 
2009).  
 

3.3 Hur används iPad i undervisningen? 
Sedan 2010 har flera skolor börjat använda iPad i undervisningen eftersom det finns flera 
olika applikationer (appar) som har stora möjligheter att stödja undervisningen. 
Kommunikationsappar ger möjligheter för barn med särskilda behov och barn med fysiska 
funktionsnedsättningar att kunna delta i kommunikation och andra aktiviteter som annars 
skulle kräva finmotoriska färdigheter.  
 
2011 publicerades en studie som undersökte iPads pedagogiska applikationer. Studien 
genomfördes av Murray & Olcese (2011). Studiens syfte var att undersöka huruvida iPad och 
dess program (applikationer) tillåter elever att göra saker i utbildningsmiljöer som de annars 
inte skulle kunna göra. Studiens metod var att analysera applikationer. Genomförandet skedde 
genom att söka applikationer med utbildningssyfte. Studien fann 30 000 applikationer för 
iPad, iPhone och iPod i Itunes och App Store som var kategoriserade under utbildningssyfte. 
Författarna kategoriserade dessa applikationer och laddade ner alla program i flera iPads. 
Efter att författarna förstått hur applikationen fungerade kategoriserade de vidare utifrån 
applikationens anpassningar. Slutsatsen och resultatet visar att det finns en brist på 
applikationskapacitet vad gäller det dessa program tillåter och kan göra med andra enheter. 
Detta leder till slutsatsen att de nuvarande (artikeln skrevs 2011) applikationerna inte kommer 
att revolutionera undervisning och lärande. Studien pekar på en väldigt viktigt aspekt inom 
utbildningen, nämligen att vi måste förbereda nuvarande studenter för 2000-talets digitala liv. 
Därför behövs mer tonvikt på undervisning som tar hänsyn till mer moderna teknik.  
 
Sandvik, Smordal & Osterud (2012) undersöker användningen av iPad i en lärande miljö med 
hjälp av appar med pedagogiska mål. Undersökningen gjordes i en mångkulturell förskola där 
målsättningen var att stärka elevernas högre kompetens och språkinlärning.  I studien filmade 
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de när elever använde iPad i förskolan. Från datainsamlingen kan man se att barnen jobbat 
med turtagning. Det var väldigt lätt för barnen att samarbeta och de hade lätt för att delta olika 
spel. Förskolläraren hade valt apparna utifrån deras pedagogiska innehåll och deras perspektiv 
på lärande. Det var således inga problem att integrera iPad i undervisningen. Lärarna 
utvärderade två huvudfrågor, ”vilken roll pekdatorer kan spela i språkinlärningen i förskolan, 
samt vilka egenskaper man ska bedöma när man väljer olika program”. Forskarna utgick från 
elevernas läskunnighet vid början av studien och jämförde med nivån efter interventionen.  
Resultaten visade att iPad kombinerat med appar som har tydliga pedagogiska mål kan 
engagera eleverna och förbättra möjligheterna för språk- och läsinlärning i en 
klassrumssituation.  Denna pilotstudie visar att iPad kan ha en positiv effekt i en skolmiljö, 
men mycket forskning återstår. 
 
Kucirkova, Messer, Critten & Harwood (2014) beskriver hur iPad kan främja barns 
motivation att engagera sig i kommunikation och förbättra deras skrivkunnighet genom 
uppgiften att dela berättelse och skapa berättelse. I denna artikel presenteras en detaljerad 
beskrivning av en specifik Ipad app som heter Our Story. Appen är utformad för att motivera 
barn och ungdomar att skapa egna berättelser genom egna bilder, text och ljud.  Artikeln 
kallar detta för en multimodal historia. Denna berättelse suddar bort gränser mellan böcker 
och egna berättelser och ger möjlighet att hjälpa eleven med inlärning och motivation.  
Artikeln beskriver två fallstudier. Barnen tog egna bilder med hjälp av sin iPad och med hjälp 
av appen skapade de sina egna berättelser. Fallstudien ger en inblick i hur en app kan 
användas i klassrumsmiljöer och anpassas för att uppfylla specifika mål utifrån elevers 
individuella behov. Ipadens attraktiva utseende kan positivt stödja den sociala dynamiken. 
Fallstudierna visar att Our Story appen kan vara mycket motiverande för barn med olika språk 
och socioemotionella svårigheter och bidra till deras språkutveckling genom egna berättelser.  
 
Gallagher, Fisher, Lapp, Rowsell, Simpson, Mcquirer Scott, Walsh, Caimpa & Saudell (2015) 
undersökte hur iPad används i undervisnings sammanhang i olika städer: Toronto, San Diego 
och Sydney. Studien sökte svar på om det finns skillnader i hur iPad används i olika 
världsdelar, med tanke på att teknikens roll i undervisningen och i lärandet under 2000- talet 
är annorlunda än det var för två decennier sedan. Datainsamlingen skedde genom filmning av 
elevers användning av iPad när de hade lektioner där de jobbade med läs- och skrivinlärning. 
Forskarna analyserade parvis varje stads data. De hittade tre inlärningsmodeller när man 
använder iPad i en undervisnings-situation. I Toronto användes iPad som en resurs för att 
mediera information. Eleverna fick bestämma själva om de ville läsa e-böcker eller spela 
ordspel. I San Diego användes iPad till att eleverna och lärarna delade kunskap med varandra. 
I Sydney användes iPad för att kunna komma åt och bearbeta information samt dela 
information. Resultaten visar hur eleverna med hjälp av iPad lärt sig att förstå hur en 
surfplatta används för att läsa, skapa och svara på en text. De visar också att olika städer 
använder sig av olika sätt att integrera iPad. 
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3.4 Hur används AKK idag?  
Pinto & Gardner (2014) undersökte om interaktion mellan en förälder och barn med svåra 
fysiska funktionsnedsättningar och kommunikationsbehov kan förbättras med hjälp av iPad. 
Studien beskriver att interaktionen mellan talande personer och icke talande personer sker 
genom Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Valet av AKK - system är 
beroende av de individuella egenskaperna hos barnet och beror på kommunikationsförmåga, 
kognitiv nivå samt finmotoriksförmåga. Studien utgår ifrån etnometodologi. Studiens 
huvudfrågor var hur AKK– system på iPad används i hemmet, mellan ett barn som har 
diagnosen athetoid cerebral pares och hennes mamma. Studien undersökte även hur mycket 
barnet deltar i iPadstödd kommunikation. Studien genomfördes i hemmamiljön - där mamman 
filmat deras samtal - och använde samtalsanalys som metod. Analysen visar att interaktion 
med ett hjälpmedel såsom iPad måste ta hänsyn till det större sammanhang där barnet verkar 
och alla former av kommunikation som används. Mamman hade flera roller, hon styrde 
användningen, hon tolkade det icke talande barnet och sammanfattar i kommunikations 
situation.  
 
Bores, Janssen, Minnaert & Ruijssenaars (2013) analys går igenom tidigare studier som 
undersöker dynamisk bedömning. Forskarna analyserade de studier som visade elever som 
inte har språk, till exempel på grund av allvarlig utvecklingsstörning och barn (1-5 år) som 
har talat språk. Studien utgick ifrån Vygotskijs tänkande – den proximala utvecklingszonen 
och Feuerstens teori som betonar kvaliteten på samspelet mellan barnet och miljön. I studien 
påpekas vikten av att hitta olika kopplingar som möjliggör kommunikation för elever som inte 
har tal. När det gäller elever med tal handlar utvecklingen om att identifiera vilken potential 
eleverna har för förbättring. Författarna beskriver att det hos barn utan talat språk gäller att 
hitta motiverande alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). AKK behövs också 
hos de partner som kommunicerar med barnen, dvs. vårdnadshavare och lärare. Detta innebär 
att båda sidor måste lära och anpassa sig för att fungerande kommunikation ska kunna uppstå. 
Skillnaden mellan barn med talat språk och barn med AKK är att, medan barn med språk ofta 
kan använda en standardmodell för kommunikationsträning, så använder sig barn med AKK 
av olika modeller som måste vara individanpassade för att kunna kommunicera. Författarna 
sammanfattar sina resultat med att det för barn som använder sig av AKK är viktigt att hitta 
rätt kommunikation, att kommunikationen ska individualiseras och samspela i barns 
omgivning, samt att alla inblandade ska anpassa sig och använda sig av barnets 
kommunikationsform.  
 
Snell, Chen & Hoovers (2006) studie tar upp forskning som handlar om kommunicera med 
symboler. Studien beskriver att de individer som saknar möjlighet att använda symboler i sin 
kommunikation oftast har det svårast att klara sig. I den här studien har de gjort en översikt av 
alla de studier som de har hittat mellan 1997 och 2003 som har undersökt alternativ 
kommunikation. I den här undersökningen fick studier som handlade om alternativ 
kommunikation vara med. För att få en bättre bild av alternativ kommunikation begränsade de 
sökningen genom att fokusera på barn med enbart mental retardation eller i kombination med 
CP eller autism, samt barn som hade svårigheter men inte fått diagnos. Alla elever var under 
21 år.  
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3.5 Hur används alternativ kommunikation på iPad? 
Kagohara, Meer, Ramdoss, O´Reilly, Lancioni, Davis & Rispoli (2013) genomfde en studie 
för att undersöka hur iPod och iPad används i dagsläget för att underlätta för personer med 
utvecklingsstörning. Författarna gick igenom tidigare studier som undersökt hur iPad och 
iPod använts för att förbättra något som personen tidigare kunde eller studier där man har 
försökt ändra och bli av med ett beteende som var problematiskt. De hittade 55 artiklar, men 
efter att författarna de gått artiklarna fann de bara 15 studier som bedömdes som lämpliga. 
Dessa studier behandlade områden så som att förbättra akademiska färdigheter, lära sig 
kommunikationsfärdigheter, arbetsfärdigheter, fritidsaktiviteter och förbättrat beteende.  
Kagohara, Meer, Ramdoss, O´Reilly, Lancioni, Davis & Rispolis (2013) studien visade att de 
femton undersökta studierna i stort genomgående visade positiva resultat. Detta stödjer tesen 
att iPod, iPad och iPhone är ett lämpligt tekniskt hjälpmedel för personer med 
utvecklingsstörning. Resultat av dessa femton studier tyder också på att personer med 
utvecklingsstörning kan lära sig att använda sådant tekniskt hjälpmedel som till exempel iPad 
och iPhone för att förbättra sin kunskap och beteende. Studierna hade genomförts på personer 
mellan fyra och tjugosju år med antingen autism eller utvecklingsstörning. Det finns inga 
studier som undersöker iPad och iPhoneanvändning hos personer med funktionsnedsättning. 
	  
Desai, Chow, Mumford, Hotze & Chau (2014) har genomfört en fallstudie om hur 
högteknologiska kommunikationsenheter kan stödja kommunikationen. Studien utvärderar 
konsekvensen av att använda iPad med ”Go Talk Now” -kommunikationsapplikationen hos en 
elev (Elton) som har diagnosen cerebral pares (CP) och autism. Ett team som bestod av 
logoped, forskarlogoped, arbetsterapeut, klinisk ingenjör, lärare, assistent och föräldrar 
bedömde vilket kommunikationssystem eleven skulle använda under en intensiv åtta veckors 
träning. Början av träningsperioden bestod av att eleven skulle svara på Ja/ Nejfrågor genom 
att trycka på en BigMac (stor knapp som har möjlighet för röstinspelning). Forskargruppen 
bedömde den femte veckan att eleven inte var tillräckligt intresserad av att använda denna 
knapp, BigMac. Därför introducerade forskargruppen en iPad med ”Go Talk Now” -
kommunikations applikation till eleven. Genom kommunikations applikation hade eleven 
större valmöjligheten. Dessutom var iPaden mer intressant än BigMac. För att Elton skulle 
kunna använda iPad varje dag, fick både skolans personal och elevens föräldrar en utbildning 
inom iPad och kommunikationsanvändning. Studiens resultat visar att Elton hade minimalt 
intresse för kommunikation när han använde ”BigMac” som kommunikationshjälpmedel. När 
forskargruppen introducerat iPadprogrammet ”Go Talk Now” ökade Eltons kommunikativa 
beteende med 13 %. Eltons deltagande i skolans aktiviteter ökade också, både i 
undervisningssituationer och i leksituationer och detta ledde i sin tur till ökad självständighet.  
 
Flores, Musgrove, Renner, Hinton, Strozier, Franklin & Hil (2012) undersökte nyttan av iPad 
som kommunikations enhet genom att jämföra apparaten med ett bildkommunikationssystem. 
Studien genomfördes med fem elever som var mellan 8 – 11 år gamla och hade diagnosen 
utvecklingsstörning och autism och kommunicerade genom bilder. Alla elever hade ett 
ordförråd på mindre än tio ord. Data samlades in under mellanmålsstunden av en lärare som 
inte deltog i elevernas aktiviteter. Eleverna som deltog i studien hade tidigare lärt sig ett 
bildbaserat kommunikationsverktyg som heter Picture Exchange Communication System 
(PECS) som fungerar så att eleven ger ett kort till läraren på vilket det står vilken mat eleven 
vill ha. Eftersom ingen av dem hade tidigare erfarenhet av iPadkommunikation, fick varje 
elev en kort introduktion av användning och sedan fick alla elever en iPad på sin plats med ett 
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öppet kommunikationsprogram som hade samma valmöjligheter som med 
bildkommunikation. Studiens resultat var blandade vissa elever ökade sin kommunikation 
med iPad, men inte alla. Det är alltså möjligt att iPad inte är optimalt för alla, men bra för 
vissa. Lärarna tyckte att iPad var bättre, då den var lättare att använda, snabbare att förbereda, 
mindre material behövs samt att eleverna kommunicerade fortare.  
 
I det här avsnittet belystes litteraturen om digital teknik och specialpedagogik för att ge en 
djupare förståelse av dagens forskning. Forskningsdelen beskrevs utifrån tre områden, 
användning av iPad i undervisningen, användning av AKK idag samt hur alternativ 
kommunikation kan användas i kombination med iPad. Denna forskning kommer att 
återkomma senare när resultaten ska diskuteras.  

4. Teoretiska utgångspunkter 
 

I det här kapitlet presenterar jag studiens teoretiska utgångspunkt, det sociokulturella 
perspektivet. För att förstå det sociokulturella perspektivets syn på lärande och utveckling, 
använder jag Vygotskij och Säljö.  
 

4.1 Det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung hos en rysk pedagog och filosof som 
arbetade med frågor kring barnets lärande och utveckling, Lev Semenovich Vygotskij. Jag 
valt att beskriva det sociokulturella perspektivet utifrån hur Säljö tolkat Vygotskijs tankar om 
lärandet.   
Säljö (2015) beskriver att Vygotskijs utgångspunkt var att människan är en biologisk, social, 
kulturell och historisk varelse. Svårigheten att förstå lärande och utveckling utifrån det 
sociokulturella perspektivet är att förstå vilken roll dessa olika aspekter spelar. Om man bara 
fokuserar på den biologiska aspekten så missar man den sociala och kulturella aspekten  

Det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling handlar om hur människor 
utvecklar de förmågor som är kulturella, så som att läsa, skriva, räkna, lösa problem och så 
vidare (Säljö, 2015).    
Ett grundläggande begrepp i det sociokulturella perspektivet är mediering. Säljö (2012) 
förklarar mediering med att människor använder olika redskap eller verktyg för att förstår vår 
omvärld och agera i den. Dessa redskap kan vara av två olika typer, språkliga eller materiella.  

En viktig redskap mellan människor och andra varelser som vi använder när vi växer upp i 
sociala gemenskaper är det mänskliga språket. Vygotskij kallar detta för ”redskapens 
redskap”. När man talar ur det sociokulturella perspektivet om språk, menar man inte ett språk 
så som engelska, tyska, svenska och så vidare, utan ett språk ses istället som ett flexibelt 
teckensystem. Genom dessa teckensystem kan vi analysera vår värld och språket medierar 
världen för oss. Med hjälp av mediering blir världen intressant och relevant för oss i olika 
situationer (Säljö, 2015).  
En av Vygotskijs utgångspunkter var att barn efter födseln formas i samspel med sin 
omgivning. Att föddas innebär att man lär sig omgivningen och världen genom 
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kommunikation. Denna kommunikation sker genom beröring, ögonkontakt, skratt, tal och 
mimik. Detta innebär att man redan under småbarnsåldern blir en del av en social gemenskap 
med normer, regler, värderingar, kunskaper och föreställningar om världen (Säljö, 2015).  
Säljö (2015) beskriver vidare att barnet redan vid födseln lär sig att kommunicera och 
interagera med andra människor. Denna inlärning sker genom att samspela och se hur andra 
reagerar och svarar på kommunikativa initiativ.  

4.2 Appropiering 
Approriering är ett grundläggande begrepp för att beskriva lärandet i det sociokulturella 
perspektivet. Appropiering innebär att en människa blir bekant med och lär sig nya saker och 
förstår hur de medierar världen (Säljö, 2012). 

Undervisning sker oftast genom mediering och på detta sätt blir barnet bekant med de 
kulturella redskapen (Säljö, 2012). Språket är centralt i dessa processer. Vygotskijs 
utgångspunkt var att utvecklingen under barnets första år bestäms av grundläggande 
funktioner, så som att behärska sin kropp och kommunicera med hjälp av icke verbala tecken. 
På detta sätt blir utvecklingen lika oavsett var man växer upp. Vid ett års ålder, när språket 
kommer in i bilden, bestäms dock barnets utveckling genom sociokulturella omständigheter. 
Detta innebär att barnen med hjälp av språket kommer in i en social och kulturell gemenskap 
och bygger upp sin identitet, approprierar (Säljö, 2015).  

 

4.3 Den närmaste utvecklingszonen 
Ett av de mest kända begreppen från Vygotskijs tänkande är den närmaste (proximala) 
utvecklingszonen. Vygotskij menade att människor ständigt är under utveckling. Människor 
förändrar sig genom att ta till sig erfarenheter (Säljö, 2015). Vygotskij menade att när 
människor behärskar ett begrepp eller en färdighet så är de nära att behärska något nytt också. 
Detta innebär att nya kunskaper är inom räckhåll, men barnen behöver stöd utifrån (Säljö, 
2012). 

I idén om en utvecklingszon finns närmast en hel människosyn. För Vygotskij är människor ständigt 
under utveckling, vi når alltså inte stadier och vilar och så småningom stannar där (Som Piaget 
menade). …Människan är i en mening dömd att lära och utvecklas för att kunna överleva, både som 
individ och som kollektiv. (Säljö, 2015, s. 101) 

Säljö (2000) beskriver det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling som hur 
människor utvecklar förmågor som är kulturella till sin karaktär, som att läsa, skriva, räkna, 
lösa problem och så vidare. I ett sociokulturellt perspektiv på mänsklig lärande blir därför 
kommunikativa processer helt centrala. Genom kommunikationen blir individen delaktig i 
kunskaper och färdigheter.  Det sociokulturella perspektivet tar sin utgångspunkt i Vygotskijs 
idéer. Vygotskijs idé är att människor ständigt befinner sig under förändring och utveckling. I 
varje situation har vi möjlighet att lära oss nya kunskaper från våra medmänniskor genom 
socialt samspel. Vygotskij definierade utvecklingszonen som avståndet mellan vad en elev 
kan prestera ensam, utan stöd och vad en elev kan prestera under en vuxens ledning eller i 
samarbete med en kamrat (Säljö, 2000).  
Vygotskij menade att människan använder sig av två olika redskap för inlärning: språkliga och 
materiella. Ett språkligt redskap kan vara en symbol, ett tecken eller ett helt teckensystem som 
vi använder när vi tänker och kommunicerar (Säljö, 2000). Surfplattan i sig är redan ett eget 
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kommunikationssystem. Surflattans symboler talar om de olika innehållen på programmen för 
oss. Det är ett eget teckensystem som vi dagligen använder för att kommunicera.  
Säljö (2000) konstaterar att vi lever i en sociokulturell verklighet med tillgång till olika slags 
hjälpmedel och verktyg som tar oss långt bortom de gränser som våra egna biologiska 
förutsättningar sätter upp.  
 
 

4.4 Artefakter 
Inom det sociokulturella perspektivet är redskap en central term. Med redskap menar man de 
färdigheter som människan har utvecklat för att hantera vardagen. Redskapen kan delas upp i 
två huvudtyper, intellektuella och fysiska. Med intellektuella redskap menas de psykologiska 
och språkliga färdigheter som tillåter oss att gripa in och hantera vardagen i praktiska 
sammanhang. Ett exempel är att vi kan tillgodogöra oss instruktioner genom att läsa en text. 
Med fysiska redskap menas saker som vi har runtomkring oss i form av böcker, telefoner, 
datorer och mängder av apparater som hjälper oss att lösa intellektuella problem. Dessa 
fysiska redskap kallas för artefakter i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000). 
  
Säljö (2000) menar vidare att i en kultur utvecklas artefakter. Detta leder till att människan 
kommer att leva i en konstgjord värld. Strandberg (2006) beskriver hur viktiga faktorer 
artefakterna är i barnens kulturella utveckling.  
 

Psykologiska processer, som tänkande, uppstår inte i hjärnan. De växer fram i barnets aktiva och 
ömsesidiga interaktion med den givna kulturen med hjälp av artefakter. Vygotskij kallar den 
interaktionen för kulturellt medierad aktivitet. Mediering betyder att det finns något mellan individen 
och miljön. Individen uppfattar inte världen rakt av utan nyttjar verktyg och tecken (Strandberg, 2006, 
s. 30).  

 
I skolan använder vi oss av många olika typer av artefakter, där de vanligaste är böcker, 
pennor, papper, datorer samt iPad, som gemensamt hjälper eleverna att utvecklas i 
undervisningen.  
 
Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet. För att förstå 
perspektivet förklaras begreppen appropiering, den närmaste utvecklingszonen samt 
artefakter. Med hjälp av dessa begrepp analyserar jag de intervjuer som jag genomförde för att 
få svar på frågeställningarna. Jag har valt att beskriva appropiering för att förklara hur elever 
lär sig att använda en ny sak, iPad. Jag har valt att använda den närmaste utvecklingszonen för 
att visa hur eleverna med hjälp av lärarstöd lär sig att använda iPad. Sista begrepp som jag har 
valt är artefakter. Med hjälp av fysiska redskap, – iPad - artefakter lär eleverna sig att 
kommunicera. Dessa begrepp används i analysen och resultaten.  
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5. Metodologisk ansats och val av metod 
 
I det här avsnittet presenteras studiens metodval som har använts för att samla in data. Vidare 
beskrivs urval av studier, genomförande, bearbetning och analys samt forskningsetiska 
principer.  

 

5.1 Val av metod 
Studiens syfte är att undersöka lärarnas syn på möjligheten att använda iPad som ett 
kommunikationshjälpmedel och som ett stöd i särskolans undervisning. För att kunna ta reda 
på hur lärare arbetar och använder iPad, har jag valt att genomföra en intervjuundersökning 
med lärare som jobbar inom särskolan.  

En intervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte. Den kvalitativa forskningsintervjun 
skiljer sig från ett samtal mellan likställda personer eftersom forskaren styr situationen. 
Intervjuforskaren presenterar ämnet för intervjun och följer sedan kritisk upp svaret hos den 
intervjuade. Kunskapen framställs i interaktion mellan intervjuaren och den intervjuade. Den 
kvalitativa forskningsintervjun söker förståelse för hur samhället fungerar utifrån 
undersökningspersonernas synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Syftet med en kvalitativ intervju är att man vill forska om ett visst fenomen som inte går att 
undersöka genom en enkätundersökning.  Det är mycket viktigt att forskningsresultaten ändå 
ska kunna fastställas oberoende av exakt vilka personer man intervjuat (Ahrne & Svensson, 
2013).   

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att man ska vara bekant med temat för att kunna ställa 
relevanta frågor. Stukát (2011) påpekar att det är lämpligare att ha ett ”smalare” syfte som 
bygger på tidigare forskning och få ett giltigt resultat än att forskningen sträcker sig över en 
större undersökning.  
 

5.2 Urval 
För att guida mitt urval har jag använt mig av rekommendationer från Ahrne & Svensson 
(2013) som poängterar att forskningsfrågan är helt avgörande för vilken grupp av människor 
man bör intervjua. Syftet med den här studien är att undersöka hur iPad används i förhållande 
till AKK idag, vilket gör att valet faller på lärare som är verksamma inom det fältet. Jag 
beskriver nedan de kriterier jag använt för att välja ut de lärare som jag ville intervjua.  

Det första kriteriet var att hitta lärare som undervisar i särskolan. Nästa kriterium var att 
läraren skulle arbeta med AKK och iPad i sin undervisning. Det sista kriteriet var att de 
utvalda lärarna skulle arbeta med elever som har flerfunktionshinder.  
För att finna dessa relevanta lärare har jag dels frågat mina kurskamrater om de har lärare i sin 
verksamhet som uppfyller de valda kriterierna. Jag har även kontaktat tidigare kollegor för att 
få fler kandidater. Från dessa källor har jag fått tips på lärare som arbetar i särskolan inom 
mitt valda ämne.  
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5.3 Presentation av informanter 
Jag valde till slut att intervjua fyra lärare som är verksamma på tre olika skolor utspridda i 
Sverige. Två av lärarna jobbar i samma kommun och de två andra lärarna jobbar i andra 
kommuner. Jag var inte intresserad av huruvida lärarna jobbar inom grund- eller 
gymnasiesärskolan, utan enbart av huruvida de arbetar inom särskola. Alla fyra lärarna hade 
lärarutbildning i grunden och samtliga hade sedan vidareutbildat sig inom det 
specialpedagogiska fältet.   

Jag gav samtliga lärare fingerade namn. Den första läraren kallar jag Pelle; och han är fritids- 
och specialpedagog med inriktning på utvecklingsstörning och har jobbat i tolv år som lärare. 
Pelle har behörighet att undervisa i träningsskolan. Cecilia har utbildat sig till specialpedagog 
med inriktning på inlärningssvårigheter och rörelsehinder. I sin utbildning hade hon möjlighet 
att fördjupa sig inom Alternativ och kompletterande kommunikation. Cecilia kommer snart att 
ta sin examen, och har innan dess jobbat fyra år i särskolan som lärare. Sara är förskollärare 
och utöver det har hon en grundskoleutbildning med inriktning på specialpedagogik och 
svenska. Marcus har en lärarexamen med inriktning på språk, språkutveckling och 
specialpedagogik. Marcus har tio års arbetserfarenhet inom särskolan.  

 

5.4 Genomförande 
Jag kontaktade lärarna via telefon och presenterade mitt studieupplägg. Samtliga tillfrågade 
lärare visade intresse och tackade ja muntligt till att delta i mitt forskningsprojekt. I steg två 
tog jag sedan kontakt med alla lärare igen via mejl och bifogade mitt missivbrev (bilaga 1.) 
samt en intervjuguide (bilaga 2.). Jag valde att skicka intervjuguiden innan intervjun för att 
deltagarna skulle kunna hinna förbereda sig. Missivbrevet innehöll en tydligare förklarning av 
studiens syfte. Efter att jag hade fått tillbaka deras skriftliga medgivande bokade jag en tid 
med respektive lärare för att genomföra intervjun.    

Lärarna fick i så stor utsträckning som möjligt välja tiden själva. Eftersom alla lärare bor i 
olika delar av Sverige utförde jag tre av intervjuerna via telefon. Den fjärde intervjun 
genomförde jag i lärarens skola. Jag beskrev i missivbrevet att intervjun skulle pågå i en dryg 
halvtimme.  

Intervjuguiden skall ses i ljuset av Kvale & Brinkmann (2009), som beskriver en 
intervjuguide som ett manus som bara innehåller några av de ämnen som slutligen täcks av 
intervjun. 
När jag påbörjade min intervju började jag med att igen berätta om studies syfte och 
intervjuns tillvägagångssätt och frågade lärarna om de hade några frågor. När jag genomförde 
en telefonintervju var jag noggrann med att förklara allt som skedde i mitt rum, till exempel 
”nu startar jag inspelningen”, för att säkerställa att de hade full kunskap om situationen. 
Lärarna bekräftade under intervjun att de godkände detta. Varje intervju blev mellan 28-36 
minuter lång.  
Jag valde att spela in intervjuerna med hjälp av min mobiltelefons inspelningsfunktion.   
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5.5 Bearbetning och analys 
Eriksson – Zetterquist & Ahrne (2013) lyfter fram att intervjun gör det möjligt att på kort tid 
höra flera personers reflektioner kring samhällsfrågor, ur deras synvinkel.  

Det finns många olika sätt att registrera och dokumentera en intervju, men det vanligaste har 
varit att använda en ljudbandspelare. Ljudinspelaren ger intervjuaren frihet att koncentrera sig 
på ämnet och dynamiken i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag valde att spela in ljud 
med min mobiltelefons inspelningsfunktion. Detta gav mig möjlighet att lyssna på intervjuer 
gång på gång och översätta deras muntliga språk till ett skriftligt språk.  
Att en berättarform – muntlig diskurs – blir en annan berättarform - skriftligt diskurs – kallas 
för transkribering. Att transkribera innebär att informationen omvandlas från en form till en 
annan (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag lyssnade på varje intervju flera gånger för att jag 
skulle kunna transkribera så ordagrant som möjligt. Trots att jag lyssnade på intervjuerna flera 
gånger så fanns det vissa tillfällen då jag inte kunde registrera vad som sagts ordagrant, på 
grund av inspelningens kvalité. Då hoppade jag över några ord för att undvika att hitta på 
något istället. Vid några tillfällen nämndes lärarnas namn, verksamhetskommun eller skolans 
namn. Dessa ord hoppade jag över, eftersom jag inte ville ta med några namn i min studie. Jag 
ville inte heller att min studie skulle fokusera på en viss skola eller kommun.  
Efter att jag har transkriberat mina intervjuer skrev jag ut dem för att kunna strukturera 
innehållet i intervjusamtalen på ett sätt som var lämpligt för analysen. Jag läste igenom mina 
utskrifter flera gånger för att kunna strukturera lärarnas svar. Utifrån dessa framkom fem olika 
teman. Dessa fem teman har jag analyserat ur ett sociokulturellt perspektiv, genom att 
fokusera på hur en ny artefakt (iPad) kan förbättra studenternas appropiering och därigenom 
få in dem i den proximala utvecklingszonen.  

 

5.6 Giltighet och tillförlitlighet 
Kvale & Brinkmann (2009) förklarar att giltighet och validitet inom samhällsvetenskapen 
handlar om att en metod faktiskt undersöker vad den påstås undersöka. Om man ställer frågan 
vad som är giltig kunskap innefattar detta den filosofiska frågan om vad som är sanning.  
Tillförlitlighet förklaras av Kvale & Brinkmann (2009) som forskningsresultatens konsistens 
som ofta behandlas i relation till frågan, dvs. om ett resultat kan reproduceras vid andra 
tidpunkter och av andra forskare.  

Som ”forskare” försökte jag skapa en intervjusituation där mina deltagare kunde känna sig 
trygga. Jag försökte skapa en miljö där deltagarna kunde svara på mina frågor utan 
konsekvenser. Samtidigt kan man aldrig vara helt säker på att deltagarna besvarade mina 
frågor med sanning eller om svaren modifierades efter vad det trodde att jag ville höra. 
Studiens metod var den kvalitativa intervjustudien. Med hjälp av en intervjuguide som 
deltagarna hade fått tidigare, hade de möjlighet att tänka genom svaren och vara trovärdiga.  

Jag har själv gedigen erfarenhet av att arbeta med iPad och AKK, vilket jag hoppas ökat 
students validitet och tillförlitlighet genom att det gjort att jag kunde ställa mer relevanta 
frågor till deltagarna.  
Mitt val av intervjupersoner var inriktat på lärare som själva har arbetat med iPad och AKK. 
Eftersom alla deltagarna hade god teoretisk och praktisk kunskap inom mitt valda ämne ger 
det studien en god giltighet och hög tillförlitlighet.  
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Jag har övervägt att min goda kunskap och engagemang inom det valda ämnet skulle kunna 
påverka deltagarnas svar och även analysprocessen. För att minimera den risken och inte 
påverka deltagarnas svar, försökte jag vara så neutral som möjligt. Detta åstadkom jag genom 
att under samtalet undvika att ställa ledande frågor och i stället lämna utrymme för mer öppna 
frågor, där lärarna kunde berätta om sin syn på mitt valda ämne, utan att det fanns något som 
tydde på vilket svar som var rätt.  

För att säkerställa att lärarnas röst skulle påverkas minimalt valde jag i mitt arbete att använda 
lärarnas röst – citat – i resultatdelen för att vara så tydligt som möjligt. Det är viktigt att mitt 
arbete ska visa lärarnas syn på iPadanvändning som kommunikationshjälpmedel.  
Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att utskrifter av intervjuer är konstruktioner från 
muntligt samtal till skriven text. För att minimera influenser av egna konstruktioner har jag 
strävat efter att vara så noggrann och ordagrann som möjligt (se metod delen).   

 

5.7 Forskningsetiska principer 
Forskning är viktig och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling (Vetenskapsrådet, 
2011, s. 5) 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver intervjuundersökningen som ett moraliskt företag. Den 
mänskliga interaktionen påverkar deltagarna under intervjun. Kunskapen som produceras 
under en intervjuundersökning påverkas av vår förståelse av människans villkor.  

Under min studie har jag valt att följa Vetenskapsrådets (2011) fyra grundläggande 
forskningsetiska principer. Dessa är: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 
samt nyttjandekrav.  
Informationskravet innebär att forskaren skall informera deltagande om deras uppgift i 
undersökningen och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Det är viktigt att upplysa 
om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst 
(Vetenskapsrådet, 2011). 
Deltagarna blev informerade vid tre olika tillfällen. Det första tillfället var när jag har fått 
namn och telefonnummer till deltagarna. Denna första kontakt skedde via telefon, muntligt. 
Det andra tillfället var när de hade visat intresse att delta i min studie, då skickade jag 
missivbrevet (bilaga 1.) och intervjuguiden (bilaga 2.) via mejl. Alla deltagarna fick 
missivbrevet minst fem dagar innan intervjun genomfördes och hade tid att tänka genom sin 
medverkan. Det sista tillfället var precis innan jag påbörjade intervjuundersökningen.  
Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan 
(Vetenskapsrådet, 2011). 
Tre av fyra deltagare bor i olika delar av Sverige, så därför genomförde jag telefonintervjuer 
med dem. Innan jag började ställa mina frågor bad jag åter igen muntlig om deras samtycke 
och detta spelades in i min intervju.  

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla deltagarna skall sparas med största 
möjliga konfidentialitet och uppgifter ska inte kunna nås av obehöriga (Vetenskapsrådet, 
2011). 
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Jag har lagrat uppgifterna om deltagarna på ett sådant sätt att obehöriga inte kan nå dem. Jag 
har även informerat alla mina deltagare om att jag, när arbetet blir godkänt, så kommer att 
förstöra den insamlade data.  
Nyttjandekravet innebär att insamlade data om enskilda personer endast får användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2011). Samtliga deltagare informerades om min studies 
syfte och att informationen som jag inhämtat under intervjuundersökningen enbart skulle 
användas för min studie.  
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6. Resultat och analys 
 
Syftet med min studie var att undersöka hur lärare som arbetar med elever med 
felfunktionsnedsättningar ser på möjligheten att använda iPad som 
kommunikationshjälpmedel eller som ett stöd i särskolans undervisning.  

Fyra lärare intervjuades och för att behålla deras anonymitet har de fått fingerade namn: Pelle, 
Marcus, Sara och Cecilia.  

 

6.1 Syftet med AKK utifrån lärarnas synvinkel  
Detta avsnitt beskriver syftet med Alternativ och Kompletterande Kommunikation i särskolan 
utifrån de intervjuande lärarnas synvinkel. Samtliga lärare hade en lärarutbildning i grunden. 
Utöver denna utbildning hade alla studerat vidare inom specialpedagogik. Alla lärare hade 
även ett stort intresse av att undervisa i särskolan. Läraren Marcus berättade att han redan när 
han läste sin grundutbildning i lärarhögskolan visste att han ville jobba i särskolan.  
Alla intervjuade lärare använder AKK med sina elever och undervisar dagligen elever med 
talsvårigheter. För två av lärarna ingick AKK i deras grundutbildning. Den tredje läraren fick 
sin första kontakt med AKK när han jobbade som assistent. Den fjärde läraren berättade att 
hon genom alla sina år i särskolan genomgått alla kommunikationsfaser, från 
bildkommunikation till dagens moderna pictogram, bliss - symboler.  

Marcus och Sara poängterade att eleverna med hjälp av AKK får en möjlighet att uttrycka sig. 
En aspekt de tog upp var att möjligheten att kunna uttrycka sig leder till en ökad 
självständighet.  

Eleverna får möjlighet att uttrycka sig, att bli förstådda, få berätta och få begära. (Marcus) 

Det är att få eleven och individen att vara självständigt som möjligt. Att personen ska kommunicera 
spontant. För vi vill ju skapa kommunikativa möten, vi vill ju främja den spontana kommunikationen, 
att den personen ska börja och ta kontakt och börja kommunicera med de andra. Det är inte bara att 
kommunikationen sker inte bara att svara på tilltal utan att det blir en dialog i den hela. Och sen så att 
personen ska bli så självständigt som möjligt och klara sig i olika situationerna så bra som möjligt helt 
enkelt. Och förbereda personerna inför ett vuxenliv helt enkelt. (Sara) 
 

Cecilia lägger fokus på hur viktig kommunikation är för möjligheten att interagera med andra 
samt för att få kamrater.  

AKK möjliggör kommunikationen, att eleverna kan ställa frågor och ha egna åsikter. /…/ 
kommunikation behövs i alla situationer, sociala även för att hitta kompisar. (Cecilia) 

Pelle berättar att AKK genomsyrar elevernas hela skoldag. Samma bilder används i hela 
skolan, även i korridoren. Detta gör att kommunikationen blir kontinuerlig för hans elever.  
De intervjuade lärarna lägger ett stort fokus på elevernas kommunikation. Lärarna ger 
möjlighet - med hjälp av ett kommunikationssystem - till sina elever att kunna kommunicera, 
att göra sig förstådda, få berätta, få begära samt att vara sociala. Säljö (2000) beskriver att vi 
genom språket har en unik förmåga att dela erfarenheter med varandra. I det sociokulturella 
perspektivet lär vi oss saker genom våra sociala interaktioner med andra och ett oerhört 
viktigt redskap för detta är det mänskliga språket. Således kan man säga att AKK ur ett 
sociokulturellt perspektiv är ett redskap för att ge dessa elever en möjlighet att ingå i sociala 
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aktiviteter. Dessa redskap ger eleverna möjlighet att analysera sin omvärld. Det 
sociokulturella perspektivet har sin grund i att språket formas i samspel med sin omgivning. 
AKK -system gör att eleverna kan ta till sig nya kunskaper samt att de kan samspela med sin 
omgivning.  

 

6.2 iPad i särskolan  
Från de intervjuade lärarnas svar framkommer att alla lärare har ett enormt intresse av att 
utveckla IT i särskolan. Pelle beskriver att han enbart ser vinster med att använda iPad. Enligt 
honom ska iPad inte ersätta de befintliga verktygen i skolan utan istället komplettera de 
gamla.  

När iPads kom var det för mig helt fantastisk. Jag ser enorm vinning. Jag vill inte att iPad ska ersätta 
diskussioner, det får inte ersätta även papper och penna. Men att träna öga – hand rörelse som ett 
komplement, att variera. (Pelle) 

Samtliga lärare beskrev att deras skola har blivit en skola som man kallar ”en- till en- skola”. 
Detta innebär att varje elev ska ha en dator eller surfplatta. Både Marcus och Pelle fick själv 
som undervisande lärare bestämma vilka verktyg som de tyckte passade bäst för sina elever.  

Det var fyra år sen som iPaden kom in i vår skola och det var på grund av att vår skola blev en skola 
som kallas en till en skola. Som betyder att varje elev har en dator egentligen. Och grundskolans elev 
på min skola fick datorer och det skulle eleverna hos oss kulle få också, men då tyckte vi att de skulle 
ha större nytta av en iPad. Så därför har eleverna hos oss iPad istället. /…/ Vi tyckte att för våra elever 
iPad är enklare att förstå. De har inget större behov av ett tangentbord och det finns större möjligheter 
med iPaden med olika appar som mer passar för våra elever bättre. Det finns större möjligheter för 
dem att använda den. En dator kunde de självständigt inte använda. (Marcus) 
 

Sara testade iPad innan hennes skola blev en till en skola och därför visste hon redan vilka 
verktyg som skulle passa för hennes elever.  
 

Ganska fort upptäckte jag att det finns ganska många olika möjligheter att använda iPad i 
undervisningen. Det här med att koppla olika appar med olika ämnen och hur man kan använda appar 
som stöd för elever i undervisningen. För att som jag tyckte snabbt att det gick ifrån initialt kanske att 
det var en underhålls apparat, att det bara var roligt, som var väldigt praktiskt, användbart och väldigt 
skolsmart. 
Från början var det faktiskt vår eget initiativ för att de första iPad vi köpte in. Vi köpte in från vår 
läromedelspeng. Vi har inte fått centralt som våra datorer och iPads som idag. Utan det var vårt eget 
initiativ. Vi såg att här tror vi att det finns ett stort utvecklingsområde helt enkelt. Så vi la ekonomisk 
resurs på att faktiskt införskaffa den, de första. (Sara) 

 
Lärarna beskriver iPad som ett verktyg som inte ersätter de gamla verktygen utan snarare 
kompletterar dem. Lärarna såg att detta nya verktyg – iPad - hade en oerhörd potential att 
bidra till elevernas ökade självständighet och kunskapsutveckling.  

Den digitala informations- och kommunikationsteknologin (IKT) är ett läroverktyg som 
skapar ett helt nytt rum och en hel värld. IKT ger möjlighet till kommunikation och 
teckenanvändning som stödjer lärandet (Strandberg, 2006). 
Det sociokulturella perspektivet anger att lärande innebär en utveckling av förmågan att 
kunna hantera verktyg eller redskap som ett stöd för det mänskliga tänkandet. När eleverna lär 
sig hantera de digitala verktygen innebär det att de kan mediera information och kunskap på 
delvis nya sätt (Lantz – Andersson & Säljö, 2014).  
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I det här fallet är iPad ett läroverktyg, ett verktyg som hjälper eleverna att utveckla det 
mänskliga tänkandet. Olika applikationer kan tolkas som verktyg som tas fram utifrån 
undervisningens målsättning.  
Det sociokulturella perspektivet beskriver att människan och kulturen förändras hela tiden. 
Det vill säga att de nya kulturella redskapen utvecklas konstant. IPad är ett kulturellt redskap, 
precis som andra artefakter så som böcker, pennor och papper, som kan användas som verktyg 
för lärandet.  
 

6.3 Att använda iPad som kommunikationshjälpmedel i 
undervisningen 

Eftersom samtliga intervjuade lärare var IT- intresserade och alla hade arbetat en längre 
period med Alternativ och kompletterande kommunikation, hade de alla hittat möjligheter att 
kombinera de två verktygen.  
Marcus berättar att hans första motivation för att använda iPad var att hitta en enklare lösning 
än de tidigare kommunikationshjälpmedlen. Han upplevde att dessa hjälpmedel inte alls var 
praktiska att använda utanför klassrummet.  

Ja, jag skulle säga att ingen har introducerat mig eller mina kollegor till det, men innan iPaden så hade 
vi erfarenhet av elever som hade en handdator utskriven från HAB, som också var bilder och 
talsyntes. Så vi tyckte att den var vansinnigt dåligt. Den var slö, den hängde sig, den var stor klumpig 
och dålig talsyntes. Den var talsyntes som alla skrattade när talsyntesen pratade. /…/ och vi provade 
oss fram med väldigt många olika app. En app som heter ”pratkort”, den jobbade vi med rätt länge. 
Det var den bästa som fanns just då, som heller absolut inte var bra nog, för att den var bara ett steg 
om man kan säga. Man tryckte på en bild och sen kom man inte vidare. (Marcus) 

 

Cecilia påpekar precis samma sak som Marcus, att de tidigare datorerna var stora och 
klumpiga. Hennes elever, som var inne i tonåren, tyckte inte att en stor och klumpig 
handdator såg ungdomlig ut och det blev känsligt att bära den med sig.  

Jag märkte att de flesta eleverna som hade någon form av högteknologisk AKK, dator. De är rätt så 
stora, klumpiga, eleverna gillade inte. Det var mest för AKK, de såg inte så coola ut kanske för en 
tonåring som jobbar med. (Cecilia) 

 

Cecilia berättar vidare att hon läste mycket om just iPad och olika applikationer som skulle 
kunna fungera för hennes elever.  

När iPaden kommit så hörde jag att det finns AKK hjälpmedel i iPaden. Så testade vi, och eleverna var 
mycket intresserade. Det är coolt att ha en iPad, ganska naturligt. De flesta hade smartphone redan. 
Och de var vana vid hur man ska gå tillvägar. Och så var de smidiga /…/ att assistenter, föräldrarna 
var också ganska vana vid att använda, styra iPad. (Cecilia) 

 
Sara såg fördelar med att överföra de analoga kommunikationskartorna till digitalt format.  

Jag hade ju elever som tidigare hade analoga kommunikationskartor eller PECS pärmar tillexempel. 
Men vi upptäckte då när vi skaffade de första iPadserna att det fanns stora fördelar att flytta över 
information till ett digitalt redskap. Och det handlar om att dels innehållet ska vara mycket större och 
sen ska redskapet blir mycket lättare att ta med, eleverna blir mycket mer självständigt. Den 
information som man kan få in ur en kommunikations syfte från en iPad jämfört om du ska ha med 
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dig samma information som du har med dig ett analogt verktyg så är det ju väldigt stor skillnad.  Det 
blir mycket mer mobilt med iPad  än om du ska ha med dig kommunikatinskarta eller PECS. (Sara) 
 

Sara påpekar att innan de förde över elevernas kommunikation till iPad var man tvungen att 
ha en dator, ett visst program och tillgång till skrivare. Med hjälp av iPad kan allt göras direkt 
på den och man kan snabbt göra ändringar, som sedan är tillgängliga när som helst.  
 
Pelle beskriver applikationen Skolstil. Han ser en stor vinst i att eleverna kan höra vad de 
skriver. Han säger även att man med hjälp av iPad kan utöka elevernas ordförråd, så att de kan 
göra sig förstådda på ett helt annat sätt än tidigare.  
 
Marcus berättar att när en kommunikationsapplikation som heter Widgit Go SE kom ut till 
marknaden köpte hans skola applikationen till eleverna och sedan dess använder alla hans 
elever den. Många på hans arbetsplats planerar sina lektioner med hjälp av Widgit Go SE. 
 

Den går att ställa om i många steg. Om en elev trycker på ”jag vill gå till skogen” så kan det komma 
ett till steg ”vad de vill göra i skogen” och sen kanske ett till steg ”vem följer med” man kan gå väldigt 
många steg i den i alla fall. Den använder vi mycket i undervisningen. Vi har två pass i veckan som 
heter widgit go och vi tränar appen tillsammans. (Marcus) 

 
Genom lärarnas intresse kombinerar alla lärare iPad och AKK. Detta innebär att alla lärare 
använder alternativ och kompletterande kommunikation med hjälp av iPad. Enligt det 
sociokulturella perspektivet använder sig människan av två olika principiella redskap för 
inlärning: det språkliga och det materiella. Ur ett sociokulturellt perspektiv blir AKK i det här 
fallet det språkliga redskapet och iPad det materiella. Med hjälp av dessa två redskap formas 
elevernas kommunikation, vilket leder till ökad kunskap i olika skolämnen.  

 

6.4 För- och nackdelar med att använda iPad  
Alla lärare beskriver fler fördelar än svårigheter med att använda iPad som 
kommunikationshjälpmedel i särskolan. Samtliga lärare berättar om den enorma vinsten med 
iPadkommunikation och att detta först och främst gör eleverna mer motiverade. De framhåller 
att iPad är ett enkelt och lättillgängligt hjälpmedel. Oavsett vilka kommunikationsprogram 
lärarna använder, får eleverna direkt respons, deras uthållighet ökar och kunskapsinlärningen 
blir mer lustfylld. 
Den största svårighet som lärarna beskriver är bristen på teknologisk kunskap. Många lärare 
hade inga förkunskaper eller tidigare erfarenheter av att använda iPad och dess program. Alla 
fick istället testa sig fram för att kunna utnyttja de enorma resurserna som iPad erbjuder.  

En lärare beskriver det positiva med att använda sig av en iPad så här:  
Positiva var att den var snabbt att använda, att den var rätt enkelt att förstå, och just att man kunde 
ändra kartorna direkt på iPaden. Den var ganska smidig, man kunde snabbt installera. Det tyckte jag 
var väldigt praktiskt och just att det eleverna själva var så positiva till iPad. Tyckte att det var 
spännande. (Cecilia) 
 

Även Sara såg samma positiva saker med iPad -användning. 
Det som jag såg det var just det går att använda iPad i de flesta situationer. Eftersom att 
utvecklingsmöjligheterna är stora och just det går snabbt att förändra och göra justeringar.(Sara) 
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Marcus beskriver okunskapen och de administrativa svårigheterna när iPaden kom till hans 
arbetsplats.  

Första svårigheten vad det egentligen att vi fick 16 iPad i en kartong. Det var vi i personalen som fick 
klura ut hur vi skulle göra med apple ID, hur vi skulle göra med att fylla på pengar på deras apple ID, 
och vi hade ingen hjälp med det. Så egentligen vi tog med egna beslut hur vi ville göra. Och satte oss 
ner och gjorde apple ID till alla elever och bestämde att vi skulle köpa in gift cards. Och så fylla på 
med det. (Marcus) 

 
Pelle, å sin sida, beskriver att iPad kan skapa konflikter bland elever när de glömmer tiden 
och bara vill använda sin iPad.  

Det kan bli svårt för elever som går in i väldigt, att det blir svårt att avsluta. Och det kan skapa 
konflikter för att det är så roligt att jobba med iPads. Då kan skapa konflikter. (Pelle) 
 

Pelle fortsätter med att beskriva att många laddar ner applikationer helt slumpmässigt. Detta 
riskerar att göra det rörigt för eleverna och de kommer då att få det svårt att hitta rätt.  
 

Jag kan tycka att faror med iPad, att folk bara laddar hemma appar utan att se, om den är bra. Faran är 
att det kan ligga 40 appar på raken. Så om man inte styr upp iPads med dokument mappar så kan det 
bli lätt rörigt för elever, otydligt. (Pelle) 

 
Utifrån det sociokulturella perspektivet kan man se iPad som ett nytt redskap. Den största 
vinsten med iPad i särskolan är enligt lärarna att den är enkel att använda. Det tar i princip 
ingen tid att starta upp en iPad. iPaden beskrevs även som lättillgänglig och motiverande. 
Applikationernas symboler är lätta att förstå och inbjudande. Eleverna vet exakt vilket 
program de öppnar när de trycker på symbolerna. Lärarna beskriver att eleverna approrirerar, 
det vill säga att de blir bekanta med och lär sig nya saker, till exempel nya symboler på iPad.  
Okunskapen och de administrativa hindren beskrivs som en svårighet. En annan svårighet 
som lärarna lyfter upp är att eleverna glömmer tiden och allt annat när de använder iPad. 
Detta leder till många små konflikter med eleverna. Det sociokulturella perspektivet betonar 
att inlärningen sker genom att samspela med varandra och genom att se hur andra reagerar 
och svarar på kommunikativa initiativ, men om eleverna reagerar negativt gynnar det inte 
deras lärande.  

 

6.5 Resultat hos elever 
Studiens frågeställningar sökte inte svar på vilka resultat eleverna fick när de använde iPad 
som kommunikationshjälpmedel. Men utifrån deltagarnas intervjuer fann jag att samtliga 
deltagare såg tydliga och positiva resultat hos elever. Därför har jag lagt till ett stycke om 
dessa bifynd.  
Det resultat som samtliga lärare beskriver är att elevernas självständighet och motivation för 
inlärning har ökat. De säger också att en stor fördel med iPad är att det är ett mobilt 
hjälpmedel. Genom att det är lätt att ta med sig överallt, så kommer kommunikationen att 
följa med eleverna och genomsyra deras dag.  
Marcus har märkt att eleverna i hans klass har börjat kommunicera med varandra med hjälp 
av iPad- kommunikation. Detta var förut mycket ovanligt bland eleverna.  
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Jag ser att eleverna kommunicerar med varandra. Det är hos oss en ovanlighet att de pratar med 
varandra eller kommunicerar med varandra. Det är det att de ofta går till vuxna och inte så ofta går de 
till sina klasskamrater. Men med iPaden så gör de det på ett nytt sätt och bland annat genom appen 
widgit go. Men även iPad som överlag, att de vill visa varandra filmer, de vill visa varandra något 
spel, då samlas eleverna runt iPaden ett sätt som de inte har gjort med nånting annat så som vi har 
haft. Det blir mer en kommunikativ miljö i klassrummet. Det är bästa resultatet som iPad har gett som 
kommunikations hjälpmedel. (Marcus) 

 
Sara berättar att hennes elever kommunicerar mer även med ”vanliga” grundskole-elever 
sedan iPaden kommit. 
 

Men det som jag ser som var väldigt positivt är att eleverna blir mycket mer självständiga. De 
kommunicerar mer spontant. Jag tänker på det när det är ute på rastaktiviteter och interagerar med 
övriga elever på övriga skolan. Det är också intressant, det är många andra elever inom grundskolan 
som kommer fram. De vill prata, de vill testa på, de tycker att det är spännande. Det tror jag inte att vi 
har haft på samma sätt med en analog kommunikations karta. Just för att iPaden är något som alla 
ungdomar är bekväma med idag. Det är nånting som många har, antingen har man en iPad eller har en 
smarttelefon eller liknande. Det är väldigt vanligt. Och där för tror jag att det blir nånting väldigt 
naturligt. Det är stor skillnad. (Sara) 

 
Lärarna beskriver att resultatet hos eleverna är att det genom hjälp av iPad skapas en 
kommunikativ miljö. Eleverna bär med sig iPaden för att den är lätt och tack vare 
lättillgängligheten finns kommunikationen med överallt. Detta leder till såväl ökad 
självständighet hos elevernas som ökad socialförståelse och förbättrad inlärning.  
 
En lärare beskriver att iPadens moderna utseende gör att även andra elever från grundskolan 
blir intresserad av att komma fram och kommunicera med särskoleelever. Ur den 
sociokulturella synvinkeln, som leder till den proximala utvecklingszonen, kan man se att 
grundskoleelever som mer kompetenta kamrater vägleder särskoleelevers lärande i hur man 
använder ett kulturellt redskap. iPaden kan ses som ett kulturellt redskap i den här situationen 
och olika applikationen leder till elevers lärande och ökad kommunikation.  
 
Studiens resultat beskriver fem stora områden som blev synliga efter genomförandet av de 
kvalitativa intervjuerna. De fem områdena är: hur lärare ser på Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation (AKK), iPad-användning i särskolan, hur lärare använder iPad som 
kommunikationshjälpmedel i undervisningen, vilka vinster och svårigheter som lärarna ser 
samt vilka resultat man kan se hos eleverna.  

Analysen genomfördes utifrån det sociokulturella perspektivet och perspektivets syn på 
lärande samt användandet av iPad som artefakt.  
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7. Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras studiens metodval samt resultat. Resultatdiskussionen kopplar 
samman min frågeställning med tidigare forskning. Avslutningsvis ges ett antal förslag till 
fortsatt forskning.   

 

7.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka lärarens syn på möjligheten att använda iPad som ett 
kommunikationshjälpmedel samt som ett stöd i särskolans verksamhet. För att få svar på mina 
frågeställningar har jag genomfört en kvalitativ intervjustudie.  
Efter en initial litteraturstudie blev jag mer uppdaterad inom mitt valda ämne och mer 
orienterad om kunskapsläget och de olika teoretiska perspektiv som finns på områden. 
Bjereld, Demker & Hinnfors (2009) menar att valet av teori är avgörande för valet av 
forskningsdesign. Teorin bestämmer vilka enheter, faktorer och jämförelser som skall ingå i 
forskningsarbetet. Jag valde det sociokulturella perspektivet som mitt arbetes teoretiska 
utgångspunkt. 
 
Det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling fokuserar på hur människor 
utvecklar förmågor som är kulturella till sin karaktär, som att läsa, skriva, räkna, lösa problem 
och så vidare. I det sociokulturella perspektivet på mänskligt lärande blir därför dessa 
kommunikativa processer helt centrala. Genom kommunikationen blir individen delaktig i 
kunskaper och färdigheter (Säljö, 2000).   
 

För att få svar på lärarnas syn på användningen av iPad som kommunikationshjälpmedel 
valde jag att använda kvalitativa intervjustudier. Ett alternativ hade varit en enkät, men jag 
bedömde att det dels skulle vara för styrande, dels att det inte skulle ge lärarna en möjlighet 
att dela med sig av djupet av sina kunskaper.   

En annan möjlig metod hade kunna vara en observationsstudie. Min första tanke var att 
observera hur lärare arbetar och kombinerar iPad-användning och AKK i 
undervisningssituationen. Genom observation kan jag dock inte få fram lärarnas tankar, 
funderingar och beskrivningar av hur de använder iPad som kommunikationshjälpmedel i 
undervisningen. Eftersom ett examensarbete är ett tidsbegränsat arbete beslutade jag mig för 
att fokusera på en kvalitativ intervjustudie.   

Studiens syfte var att undersöka hur lärare som arbetar med elever med 
flerfunktionsnedsättningar ser på möjligheten att använda iPad som 
kommunikationshjälpmedel i särskolans undervisning. I efterhand kan jag konstatera att 
metodvalet - att genomföra en kvalitativ intervjustudie - var bra och jag fick svar på studiens 
frågeställningar.  
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7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med min studie var att undersöka hur lärare som arbetar med elever med 
flerfunktionsnedsättningar ser på möjligheten att använda iPad som 
kommunikationshjälpmedel och stöd i särskolans undervisning.  
För att få svar på min studie genomförde jag fyra intervjuer med lärare som arbetar inom 
särskolan och som samtliga dagligen använder både iPad och alternativ kommunikation för att 
deras elever ska uppnå kunskapsmålen.  

Utifrån de fyra intervjuerna blev fem huvudområden synliga för mig. Dessa områden var hur 
lärare ser på Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK), iPad-användning i 
särskolan, hur lärare använder iPad som kommunikationshjälpmedel i undervisningen, vilka 
för- och nackdelar som lärarna ser att använda iPad samt vilka resultat man kan se hos 
eleverna.  

Genom att diskutera de fem huvudområden vill jag besvara studiens frågeställningar. Dessa 
fokuserade på hur lärarna använder iPad som hjälpmedel i alternativ och kompletterande 
kommunikationen, vilka möjligheter och begränsningar finns som i kommunikationen för 
elever med flerfunktionshinder, samt hur lärarna använder iPad i undervisningen idag.  

I avsnittet om kommunikation i läroplanen (2004) för gymnasieskolan individuella program 
beskrivs bland annat att eleverna ska fördjupa sin kommunikationsförmåga och stärka sin 
vilja att kommunicera, samt samspela med andra och använda individuella 
kommunikationshjälpmedel. 
 
UNICEF (1989) beskriver funktionshindrade barns rättigheter. Konventionen säger att som 
alla andra barn har de med funktionshinder rätt att fritt uttrycka sina åsikter. För att kunna 
utnyttja den rättigheten, måste det erbjudas stöd och anpassning till dessa elevers 
kommunikation. Utbildningsdepartementet (2006) artikel 23 fastställer att skolans personal 
ska fortbildas inom skolsystemet och inom användningen av lämpliga alternativa och 
kompletterande kommunikationssätt.  
Majoriteten av deltagarna i min undersökning studerade AKK redan vid 
universitet/högskolan. Lärarna beskrev att eleverna med hjälp av AKK kan eleverna få en 
möjlighet att uttrycka sig och att det ökar deras självständighet och sociala beteende. Bloom 
& Lahey (1978) menar att språk är ett system, det vill säga en uppsättning regler som styr hur 
vi sätter samman orden i ett språk för att bilda satser som uttrycker våra tankar. AKK är ett 
systematiskt uppbyggt hjälpmedel och AKK-systemet är elevernas språk. 
Valet av AKK–system är beroende av de individuella egenskaperna hos barnet, inklusive 
kommunikationsförmåga, kognitiv nivå och motorik. Externa faktorer som familjesituation, 
personalens kunskap och tillgång till materiella stöd spelar också stor roll när man väljer AKK 
– system. AKK är mest effektivt när det används med andra komponenter som gester, mimik, 
rörelse samt röst (Pinto & Gardner, 2014).  
Pinto & Gardner (2014) beskriver vidare att AKK:s målsättning kan variera. Vissa använder 
AKK för att öka sin deltagande i en social relation, medan andra behöver AKK för att 
förbättra sin livskvalité.  
AKK upplevdes av deltagarna som ett verktyg som möjliggör kommunikationen för eleverna. 
Med hjälp av rätt AKK-system - som utifrån det sociokulturella perspektivet är ett språkligt 
redskap - kan eleverna uttrycka sig och ha egna åsikter och det hjälper dem att skapa sociala 
relationer. Således är AKK-system ett intellektuellt redskap.  
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Samtliga lärare angav att de började använda iPad i undervisningen i samband med att deras 
skola blev en skola som man kallar ”en till en skola”. Skolverket (2013) har fastslagit att 
eleverna har rätt till tillgång till de läroverktyg som krävs för att de ska uppnå de digitala 
kompetenser som krävs utifrån skollagen. Samtliga deltagare hade valt iPad som verktyg till 
sina elever för att fördjupa deras digitala kompetens. Eftersom iPad erbjuder olika mobila 
funktioner, började alla lärare med att söka efter kommunikations applikationer till sina 
elever. Talsyntesen hjälper eleverna att kunna fördjupa sin läsinlärning samt ordförråd. 
Sandvik, Smordal & Osterud (2012) beskriver i sin studie att i ett lärandeperspektiv kan iPad-
applikationer i ett lärandeperspektiv kan ses som en grund för språkinlärning. Olika 
applikationer stödjer barnens förståelse och bjuder in för att agera. Således blir lärarnas 
kunskap om möjliga applikationer av stor vikt, då det kommer att avgöra hur väl iPaden kan 
anpassas till en viss elev. Ur det sociokulturella perspektivet är iPad är ett fysisk redskap, 
således en ny artefakt som studenten kan använda för att appropriera kunskap på ett nytt sätt.  
 
iPad upplevdes av deltagarna som ett bra komplement till de befintliga läromedlen. De ville 
inte att iPad skulle ersätta papper och penna, utan i stället att den skulle finnas med för att 
utöka de verktyg som finns tillgängliga för eleverna. iPad har många olika möjligheter, till 
exempel att koppla ihop olika appar med olika ämnen som ett stöd för eleverna i 
undervisningen. iPadens lättillgänglighet, mobilitet och tillgång till olika mobila funktioner, 
var den största orsaken till att lärarna har valt att använda den med sina elever. Detta stämmer 
med en studie utförd av Kucirkova, Messer, Critten & Harwood (2014), som även den lyfter 
fram iPadens lättillgänglighet samt mobilitet som viktiga faktorer för att kunna använda den i 
undervisningen. Studien beskriver att sedan 2010 har allt flera skolor infört iPad för att stödja 
undervisningen. Detta på grund av att iPad har en stor potential för anpassning och att de kan 
ge barn med kommunikationssvårigheter en möjlighet att uttrycka sig. Vidare ger den en 
möjlighet för barn med fysiska funktionsnedsättningar att delta i ett antal aktiviteter som 
annars skulle kräva en specifik teknik. Lärarna menar samstämmigt att iPad är en mer flexibel 
och lättanvänd artefakt än de som tidigare har använts.   
 
Samtliga deltagare upplevde fler fördelar än svårigheter med att använda iPad som ett 
kommunikationshjälpmedel. Eleverna själva var motiverade att använda iPad och lärarna 
berättar att det var lätt att introducera iPaden för eleverna. Fler vinster med att använda iPad 
var att den är lättjusterbar, det krävs inga extra resurser för att skapa pappers 
kommunikationskartor (vilket var fallet tidigare), samt att kommunikationsmöjligheterna är 
stora. Kucirkova, Messer, Critten & Harwood (2014) påpekar att iPad är ett betydligt framsteg 
från tidigare teknik, som genom enkel styrning och ett stort utbud av appar är lämpligt för 
barn med olika förmågor och olika inlärningsstilar. iPaden ger möjligheten att använda 
applikationer som tillåter eleverna att skapa sina egna berättelser och dessutom presentera 
dem med ett attraktivt utseende. Det stora utbudet av appar gör att iPaden blir en väldigt 
flexibel artefakt och man kan med en enda artefakt mediera informationen på många olika 
sätt, vilket gör att man kan anpassa tillvägagångsättet för varje enskild individs proximala 
utvecklingszon.  
 
Samtliga deltagare var väldigt positiv inställda till att använda iPad, både i undervisningen 
och som kommunikations hjälpmedel. När jag sökte svar på elevernas resultat när det gäller 
av användning av iPad som kommunikations hjälpmedel var svaren positiva hos samtliga. 
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Deltagarna såg en ökad självständighet hos eleverna. Eleverna kunde med hjälp av iPad börja 
kommunicera med varandra och tack vare andra funktioner hos iPad visar de filmer och bilder 
för varandra. Kagohara, Meer, Ramdoss, O ́Reilly, Lancioni, Davis & Rispoli (2013) visar i en 
studie att personer med utvecklingsstörning kan lära sig att använda tekniska hjälpmedel så 
som iPhone och iPad för att förbättra sin kunskap och sitt beteende genom att visa dagens 
schemabilder, dagens händelser samt uppgifter som rör i vardagen samt i skolan.   
Deltagarna beskrev att även ”vanliga” grundskoleelever också började prata med deras elever 
med hjälp av iPad. Furenhed (2010) påpekar att flera undersökningar visar att särskoleelever 
har färre långvariga och jämnåriga relationer än vanliga ungdomar. Detta har flera orsaker, en 
del förklaring är att eleverna har svårt för socialt samspel, oftast är det vuxna som hjälper till i 
kommunikationen, vilket gör att eleverna vänder till sina assistenter när de pratar. Därför är 
det viktigt att även ”vanliga” grundskoleelever kommer fram till särskoleeleverna för att prata 
med dem, visa filer och bilder, helt enkelt försöka skapa ett socialt sammanhang. Detta skapar 
ökad självständighet hos elever med flerfunktionshinder. Avslutningsvis vill jag påpeka att det 
utan elevernas röst inte blir någon kommunikation och om vi inte kommunicerar med 
eleverna så försvinner lärmiljön. 
 
I detta avsnitt har jag diskuterat studiens metodval och resultat. För att kunna besvara studiens 
syfte och frågeställning genomförde jag en kvalitativ intervjustudie. Resultatet diskuterades 
utifrån de fem områden som blev synliga i analysen och kopplader tillbaka till dagens 
forskningar samt det sociokulturella perspektivet och dess begrepp: appropiering, den 
närmaste utvecklingszonen och artefakter. Med hjälp av resultaten och tidigare forskningar 
finner jag att iPad-användning i skolmiljö verkar mycket lovande, men att mycket mer 
forskning behövs för att klargöra hur den kan användas på bästa sätt.  
 

7.3 Slutord med förslag till fortsatt forskning 
Pedagogernas uppgift i skolan är att hitta vägar för sina elever att nå kunskapsmålen. För att 
eleverna ska kunna uppnå sina kunskapsmål behöver alla lärare som arbetar med elever veta 
vilka möjligheter, hjälpmedel och resurser finns. Att hitta rätt hjälpmedel för olika individer är 
inte en lätt uppgift. iPad är ett hjälpmedel som kommit in med stormfrart i 
utbildningssammanhang och har erbjudit många nya alternativ för inlärning.  
Syftet med min studie var att undersöka hur lärare som arbetar med elever med 
flerfunktionsnedsättningar ser på möjligheten att använda iPad som 
kommunikationshjälpmedel i särskolans undervisning. För att undersöka lärarnas syn har jag 
använt metoden kvalitativ intervjustudie.  
Analysen visade fem stora områden som studien fokuserade på. De fem områdena var hur 
lärare ser på Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK), iPad användning i 
särskolan, hur lärare använder iPad som kommunikationshjälpmedel i undervisningen, vilka 
vinster och svårigheter som lärarna ser samt vilka resultat man kan se hos eleverna.  
Min studie vände sig till lärare och handlade om deras syn på iPad-användning. Studien 
fokuserade på lärarperspektivet. Därför skulle jag föreslå som fortsatt forskning att undersöka 
elevperspektivet. Hur använder elever iPad? Vilka möjligheter och begränsningar ser eleverna 
med att använda iPad? För att finna svar skulle jag föreslå att det genomförs både 
observationsstudier och elevintervjuer.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1.  
 
Missivbrev 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Szilvia Teszarik och jag studerar på Speciallärarprogrammet vid Karlstad 
Universitet. För att jag ska kunna avsluta min utbildning krävs det att jag skriver ett 
examensarbete på avancerad nivå. Mitt valda ämne är ”iPad som kommunikationshjälpmedel 
i särskolan”.  
 
Syftet med detta arbeta är att undersöka lärarens syn på iPad som ett kommunikationsstöd för 
elever som använder sig av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) i 
klassrummet. 
 
Jag har fördjupat mig i aktuell forskning och litteratur i ämnet och jag behöver nu er hjälp för 
att ta del av olika pedagogers syn på iPad användning. Jag vill därför intervjua dig på grund 
av din kunskap och erfarenhet inom ämnet. Intervjun består av cirka tio frågor och tar ca.30-
35 minuter att besvara. Jag kommer att spela in intervjun. 
 
Jag vill informera dig om att intervjun är frivillig och du kommer att vara anonym. Ditt namn 
och skola kommer således inte att synas i mitt arbete. Jag kommer att följa Vetenskapsrådet 
Forskningsetiska principer. Detta innebär att du kan avbryta intervjun och ditt deltagande 
närsomhelst. Den inspelade intervjun använder jag enbart för mitt examensarbete och efter att 
arbetet är godkänt kommer de inspelade intervjuerna att förstöras.  
 
Din erfarenhet och kunskap är mycket värdefull för mig. Jag hoppas att du har möjlighet att 
delta i min undersökning! 
 
Har du några frågor kring undersökningen tveka inte att kontakta mig: 
Xxx 
 
Hoppas att vi ses! 
 
Med vänlig hälsning 
Szilvia Teszarik  
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Bilaga 2.  
 
Intervjuguide  
 
Berätta om dig själv. Hur länge har du jobbat som lärare? Hur länge har du jobbat i särskolan? 
 
Vad har du för erfarenhet av AKK? 
 
Vad anser du är syftet med AKK i undervisningen? 
 
Vad har du för erfarenhet av iPad? 
 
När började du använda iPad i undervisningen?  
 
Varför började du använda iPad i undervisningen?  
 
När och varför började du använda iPad som kommunikations hjälpmedel? 
 
Vad var det positiv att använda iPad? 
 
Vilka svårigheter stötte du på när du började använda iPad? 
 
Kan du berätta om vilka resultat du ser hos eleverna som använder iPad som kommunikations 
hjälpmedel? 
 
Vilka utbildningar har du fått inom iPad användning? Vilka utbildningar har du fått inom 
användning av AKK? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


