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Sammanfattning 

Det	 är	 ingen	 hemlighet	 att	 den	 svenska	 specialpedagogiken	 i	 skrivandets	 stund	 upplever	 stora	
förändringar.	 Den	 allt	 mer	 digitaliserade	 svenska	 skolan	 skapar	 möjligheter	 till	 särskilda	
anpassningar	som	för	10	år	sedan	specialpedagogerna	bara	kunde	drömma	om.	Digitala	verktyg	
som	datorer	och	 iPads	möjliggör	helt	andra	 typer	av	det	man	kallar	 för	”särskilt	 stöd”.	Plötsligt	
kan	dyslektiker	både	 läsa	och	 skriva	och	elever	med	koncentrationssvårigheter	kan	arbeta	hela	
lektioner	 i	 sträck.	 Samtidigt	 så	 måste	 ju	 någon	 veta	 hur	 de	 kompensatoriska	 verktygen	 skall	
användas	för	att	gynna	elevernas	lärande.	Denna	någon	måste	vara	en	specialpedagog.	

Trots	 att	 en	 hel	 del	 forskning	 redan	 gjorts	 på	 hur	 elever	 påverkas	 av	 att	 arbeta	 med	 digitala	
verktyg	så	är	det	tydligt	att	det	i	den	tidigare	forskningen	också	finns	ett	stort	tomrum:	Ingen	har	
frågat	sig	hur	specialpedagogerna	upplever	att	skolans	digitalisering	påverkat	deras	profession?		

Denna	 studie	 vill	 försöka	 bidra	 till	 att	 fylla	 just	 detta	 tomrum.	 Hur	 påverkas	 den	
specialpedagogiska	 professionen	 av	 skolans	 digitalisering?	 Och	 på	 vilka	 sätt	 förändrar	
digitaliseringen	 specialpedagogernas	 möjligheter	 att	 bidra	 till	 elevers	 lärande?	 Det	 är	 dessa	
frågor	 studien	 försöker	 besvara	 genom	 att	 kvalitativt	 intervjua	 sex	 specialpedagoger	 om	 deras	
upplevelser	av	digitaliseringen.	Explicit	kan	studiens	frågeställningar	uttryckas	enligt	följande:	

• På	vilka	sätt	anser	verksamma	specialpedagoger	att	deras	yrkesutövning	påverkats	av	
digitaliseringen	 av	 skolan	 och	 användningen	 av	 ikt-verktyg	 i	 undervisningen?	
	

• På	 vilka	 sätt	 förändrar	 digitaliseringen	 av	 skolan	 och	 användandet	 av	 ikt-verktyg	 i	
undervisningen	verksamma	specialpedagogers	möjligheter	att	bidra	till	elevers	lärande	
och	utveckling?		

Studiens	resultat	visar	på	stora	förändringar	 inom	den	specialpedagogiska	professionen.	Många	
upplever	att	yrket	fått	en	mer	handledande	roll,	att	det	är	lättare	att	individualisera	och	anpassa	
undervisningen	efter	elevernas	behov,	att	kommunikationen	på	arbetsplatsen	förändrats	till	det	
bättre	och	att	det	är	lättare	att	skapa	engagemang	kring	olika	uppgifter	med	hjälp	av	ikt-verktyg.	
Specialpedagogerna	har	också	lyft	att	man	arbetar	mer	i	team	kring	lever	och	att	det	är	lättare	för	
all	personal	på	skolan	att	sätta	sig	in	i	en	elevs	specifika	behov.		

	

Nyckelord:	 Ikt,	 pedagogisk	 digital	 kompetens,	 ikt	 och	 specialpedagogik,	 digitala	 kompensatoriska	
hjälpmedel.		
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1. Inledning 

Idag	har	digitaliseringen	av	den	svenska	skolan	lett	till	att	både	elever	och	verksamma	pedagoger	får	
möta	såväl	 teknisk	hård-	som	mjukvara	 i	 skolan.	Det	är	en	utbildning	som	förväntar	sig	att	du	som	
elev	förvärvar	kunskap	om	både	hur	digital	teknik	fungerar	och	hur	du	kan	använda	dig	av	den	i	ditt	
dagliga	 liv.	Det	är	en	utbildning	som	kräver	av	dig	vad	samhället	senare	kommer	kräva,	att	du	som	
elev	 och	 senare	 demokratisk	 medborgare	 ”kan	 använda	 modern	 teknik	 som	 ett	 verktyg	 för	
kunskapssökande,	kommunikation,	skapande	och	lärande”	(Lgr	11,	2011,	s.13).	
	
Så	långt	inget	konstigt.	Samhället	har	förändrats	och	blivit	mer	digitalt	och	då	skolan	är	en	vital	del	av	
det	digitaliserade	 samhället	har	den,	 likt	 samhället	 i	 sig,	 förändrats	och	anpassats	 efter	 samhällets	
behov,	krav	och	förväntningar.	Digitala	verktyg	som	projektorer,	iPads,	datorer	och	Smartboards	har	
gjort	sitt	intåg	i	klassrummen	och	för	många	blivit	en,	om	inte	viktig,	så	i	alla	fall	ofrånkommerlig	del	
av	 den	 svenska	 skolan.	 Det	 har	 inte	 bara	 inneburit	 anpassningar	 och	 krav	 på	 en	 viss	 datatäthet	 i	
skolorna	utan	också	möjligheter	att	undervisa	och	anpassa	undervisningen	på	nya	sätt.		
	
För	specialpedagogiken,	precis	som	för	skolan	som	helhet,	har	digitaliseringen	möjliggjort	nya	sätt	att	
anpassa	 undervisningen	 för	 de	 elever	 som	 är	 i	 behov	 av	 extra	 anpassningar	 och	 särskilt	 stöd.	
Talsyntes	för	språkinlärning,	möjlighet	att	skapa	virtuella	verkligheter,	3D	skrivare	för	att	tydliggöra	
figurer	och	mönster,	stavningsprogram	för	dyslektiker,	möjlighet	till	filmskapande	redovisning	för	de	
med	talsvårigheter	och	mycket	mer.	Specialpedagogiken	har	aldrig	tidigare	blomstrat	på	detta	sätt,	
eller?	
	
När	 skolväsendet	 förändras	 och	 digitaliseras	 ökar	 också	 kraven	 på	 alla	 verksamma	 pedagoger,	
däribland	 specialpedagogerna.	 Plötsligt	 behöver	 de	 besitta	 en	 digital	 pedagogisk	 kompetens	 som	
tidigare	 inte	 varit	 nödvändig.	 Frågan	 är	 bara	 vad	 specialpedagogerna	 själva	 anser	 om	 skolans	
digitalisering?	 Och	 vad	 de	 anser	 att	 digitaliseringens	möjliggör,	 och	 kanske	 inte	möjliggör,	 i	 deras	
profession?		
	
Denna	studie	tar	avstamp	i	 just	dess	frågor:	Hur	har	digitaliseringen	av	skolan	påverkat	verksamma	
specialpedagogers	 yrkesutövning?	 Och	 hur	 påverkar	 skolans	 digitalisering	 specialpedagogernas	
möjligheter	 att	 bidra	 till	 elevernas	 lärande	 och	 utveckling?	 Genom	 att	 kvalitativt	 intervjua	
yrkesverksamma	 specialpedagoger	 vill	 studien	 försöka	 bidra	 till	 att	 ge	 en	 tydligare	 bild	 av	 den	
förändring	 som	 skett	 inom	 det	 specialpedagogiska	 yrkesfältet	 allt	 sedan	 digitaliseringens	 intåg	 i	
skolvärlden.	
	
Om	användandet	av	digital	 teknik	och	 ikt-verktyg	gynnar	 lärandet	hos	de	barn	och	elever	 som	är	 i	
behov	av	extra	anpassningar	och	särskilt	stöd	faller	på	annan	forskning	att	besvara.	Faktum	kvarstår	
dock:	en	digitaliserad	skolvärld	har	skapat	möjligheter	för	en	annan	typ	av	specialpedagogik.	Frågan	
är	 bara	 hur	 detta	 påverkat	 och	 påverkar	 specialpedagogerna	 och	 om	 de	 själva	 känner	 sig	 vara	 i	
besittande	av	den	digitala	kompetens	som	krävs	för	en	mer	digital	specialpedagogik.	Då	regeringen	
nu	ytterligare	ämnar	stärka	kraven	på	den	digitala	kompetensen	i	skolan	(regeringen,	2017)	är	det	av	
stor	vikt	att	undersöka	hur	digitaliseringen	påverkar	skolans	olika	yrkesgrupper.	
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1.1	Syfte	

Studien	syftar	till	att	undersöka	hur	verksamma	specialpedagoger	anser	att	de	påverkats	i	sin	
yrkesutövning	i	och	med	digitaliseringen	av	skolan	och	användandet	av	ikt-verktyg	i	undervisningen.	

1.2	Frågeställning	

• På	 vilka	 sätt	 anser	 verksamma	 specialpedagoger	 att	 deras	 yrkesutövning	 påverkats	 av	
digitaliseringen	 av	 skolan	 och	 användningen	 av	 ikt-verktyg	 i	 undervisningen?	
	

• På	 vilka	 sätt	 förändrar	 digitaliseringen	 av	 skolan	 och	 användandet	 av	 ikt-verktyg	 i	
undervisningen	verksamma	specialpedagogers	möjligheter	att	bidra	 till	 elevers	 lärande	och	
utveckling?		

1.3	Centrala	begrepp	

Ikt och ikt-verktyg 
Ikt	 (Informations	 och	 kommunikationsteknik)	 har	 under	 senare	 år	 blivit	 en	 vanligt	 använd	 term	 i	
skolsammanhang	 när	 digital	 och	 teknisk	 utrustning	 skall	 diskuteras.	 Begreppet	 har	 sitt	 ursprung	 i	
engelskans	ICT	(Information	and	Communication	technology)	och	började	användas	i	samband	med	
att	 användningen	 av	 digital	 teknologi	 ökade	 under	 90-talet	 (ne.se).	 Idag	 används	 termen	 för	 att	
specificera	 att	 man	 i	 utbildningssammanhang	 syftar	 till	 digital	 teknologi	 som	 används	 i	
undervisningen.	 Begreppet	 Ikt-verktyg	 är	 ytterligare	 en	 utveckling	 av	 begreppet	 ikt,	 använt	 för	 att	
ytterligare	 specificera	 att	 det	man	 talar	 om	 handlar	 om	 digitala	 verktyg	 använda	 i	 undervisningen	
som	t.ex.	iPads,	projektorer,	smartboards	etc.		
 
Pedagogisk digital kompetens 
Pedagogisk	digital	kompetens	är	en	term	som	under	senare	år	vuxit	sig	allt	starkare	inom	forskningen	
(Krumsvik,	 2011,	 2008).	 Begreppet	 syftar	 till	 att	 beskriva	 lärares	 förmåga	 att	 tillämpa	 ett	
förhållningssätt	 i	 sin	 undervisning	 som	 möjliggör	 en	 undervisning	 med	 ikt-verktyg	 som	 gynnar	
elevernas	 lärande	 (From	&	Häll,	 2014).	 Detta	 innebär	 inte	 endast	 att	 kunna	 använda	 sig	 av	 digital	
teknik	utan	även	att	 kunna	planera	 för	 genomförandet	 samt	utvärdera	användningen	av	 teknikens	
värde	 för	 elevens	 lärande.	 I	 korthet	 kan	man	 säga	 att	 begreppet	 redogör	 för	 lärares	 förmåga	 att	
kunna	 använda	 sig	 av	 digital	 teknik	 och	 ikt-verktyg	 i	 sin	 undervisning	 för	 att	 på	 bästa	 sätt	 stödja	
deltagarens	lärande	(Ibid.).	
	
Specialpedagogik 
Specialpedagogik	handlar	om	utbildningen	och	socialisationen	för	barn	i	behov	av	särskilt	stöd	eller	
med	 funktionsnedsättning.	 Enligt	 Skolverket	 (2016)	präglas	 idag	 specialpedagogiken	 i	 skolan	av	 två	
arbetssätt:	åtgärdande	respektive	förebyggande.	Åtgärdande	specialpedagogik	handlar	om	att	sätta	
in	åtgärder	då	den	ordinarie	undervisningen	inte	räcker	till.	Detta	kan	vara	allt	emellan	att	en	elev	får	
extra	stöd	 i	klassrummet	genom	att	 läraren	ändrar	sin	undervisning	till	att	eleven	bedöms	ges	bäst	
förutsättningar	i	en	annan	undervisningsgrupp.	Förebyggande	specialpedagogik	handlar	i	sin	tur	om	
att	arbeta	för	att	så	få	elever	som	möjligt	skall	hamna	i	en	situation	där	de	är	i	behov	av	särskilt	stöd.	
Det	 skall	 sägas	 att	 det	 inte	 finns	 en	 tydlig	 linje	 mellan	 förebyggande	 och	 åtgärdande	
specialpedagogik.	 Den	 senare	 setts	 in	 då	 det	 åtgärdande	 arbetet	 inte	 anses	 räcka	 till	 (Skolverket,	
2016).			
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Specialpedagog 
Idag	är	ordet	specialpedagog	en	bred	term.	Framförallt	för	att	man	som	specialpedagog	kan	arbeta	
inom	en	rad	områden.	I	skolvärlden	fungerar	en	specialpedagog	framförallt	som	en	kvalificerad	och	
vidareutbildad	 samtalspartner	 och	 rådgivare	 i	 pedagogiska	 frågor	 som	 berör	 exempelvis	 skolor,	
arbetslag,	 kollegor,	 vårdnadshavare	 och	 elever	 (gu.se,	 2016).	 En	 specialpedagog	 har	 förutom	 en	
lärarexamen	och	tre	års	arbetslivserfarenhet	(i	en	tjänst	på	minst	50%)	även	fullgjort	en	1.5	år	 lång	
specialpedagogisk	vidareutbildning	vid	något	av	landets	universitet.			
	
Extra anpassningar och särskilt stöd 
Extra	anpassningar	är	mindre	insatser	som	görs	för	en	elev	då	skolan	sett	över	organisationen	kring	
eleven	och	märker	att	den	ordinarie	organisationen	och	undervisningen	inte	räcker	till.	Insatserna	är	
dock	av	mindre	karaktär,	som	t.ex.	användning	av	hörselkåpor	för	koncentration,	och	kan	oftast	ske	
inom	ramen	 för	den	ordinarie	undervisningen	 (Skolverket,	2016).	 Särskilt	 stöd	är	 insatser	av	 större	
karaktär	 som	 lärare	 och	 skolpersonal	 sällan	 kan	 genomföra	 inom	 ramen	 för	 den	 ordinarie	
undervisningen.	Exempelvis	kan	en	sådan	insats	bestå	i	att	eleven	får	tillgång	till	en	resurs	eller	att	ett	
arbetslag	får	tillgång	till	specialpedagogisk	handledning.	 	Särskilt	stöd	kan	först	ges	då	en	utredning	
visat	 att	 eleven	 i	 fråga	 är	 i	 behov	 av	 särskilt	 stöd	 och	 om	 detta	 skall	 sättas	 in	 faller	 på	 rektor	 att	
besluta	(Ibid.).		
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2. Bakgrund 

Det	råder	ingen	tvekan	om	att	digitaliseringen	idag	är	en	av	de	saker	som	främst	är	med	och	bidrar	
till	 skolans	 förändring.	Så	sent	som	den	9:e	mars	2017	beslutade	regeringen	att	stärka	den	digitala	
kompetensen	i	läro-	och	kursplaner.	Därtill	visar	Skolverkets	senaste	rapport	(2015)	att	användningen	
av	 digital	 teknik	 i	 skolorna	 ökar,	 att	 elevanvändningen	 av	 digital	 teknik	 vid	 uppgifter	 ökar	 och	 att	
skolpersonalens	 användning	 av	 digital	 teknik	 ökar.	 Det	 blir	 utefter	 dessa	 åtgärder	 och	 resultat	 än	
viktigare	att	studera	hur	den	specialpedagogiska	professionen	påverkas	av	skolans	digitalisering.	
	
Detta	 avsnitt	 tar	 upp	 den	 politiska	 styrningen	 gällande	 skolans	 digitalisering	 sett	 utifrån	 såväl	 ett	
internationellt	 som	 ett	 nationellt	 perspektiv.	 Vidare	 tillägnas	 den	 sedan	 2011	 använda	 läroplanen,	
specialpedagogikens	historia	och	specialpedagogikens	digitalisering	tre	kortare	avsnitt.				

2.1	Politisk	styrning	

Ikt	inom	utbildningsväsendet	och	utbildning	i	digital	kompetens	har	betonats	av	såväl	internationella	
som	 nationella	 aktörer.	 Europaparlamentet	 (EP)	 har	 i	 samarbete	 med	 Europeiska	 unionens	 råd	
(rådet)	listat	”digital	kompetens”	som	en	av	åtta	nyckelkompetenser	varje	medborgare	bör	besitta	i	
dagens	 samhälle	 (EP,	 2006,	 bilaga	 1).	 Likaså	 har	 kompetensen	 betonas	 i	 EU:s	 arbetsprogram	
”Utbildning	2020”	där	två	av	fyra	strategiska	mål	förtydligar	vikten	av	att,	som	medborgare,	besitta	
digital	kompetens	(Europeiska	unionens	råd,	2009).	
	
I	 liknande	 anda	 har	 Organisationen	 för	 ekonomiskt	 samarbete	 och	 utveckling	 (OECD),	 i	 sina	 eget	
framtagna	 nyckelkompetenser,	 betonat	 vikten	 av	 att	 kunna	 använda	 redskap	 interaktivt	 (OECD,	
2016).	 OECD	 har	 också	 genomfört	 en	 rad	 studier	 (OECD,	 2006;	 2010;	 Enochsson	 &	 Rizza,	 2009;	
Enochsson,	 2010)	 som	 visar	 att	 bland	 annat	 datatätheten	 och	 användningen	 av	 digitala	 verktyg	 i	
skolan	 ökar	 i	 medlemsländerna.	 De	 visar	 även	 att	 digitaliseringen	 fått	 en	 allt	 större	 plats	 i	
utbildningsväsendet	 och	 att	 flera	 länder	 genomfört	 stora	 IT-satsningar	med	 fokus	 ikt-användning	 i	
skolan.	
	
På	nationell	 nivå	har	upprepade	 rapporter	 från	 Skolverket	 visat	på	 liknande	 resultat	 som	de	OECD	
presenterat	i	sina	studier	(Skolverket,	2013;	Skolverket,	2015).	Ökande	antal	datorer	per	elev,	ökande	
antal	 1-mot-1	 lösningar	 (en	 dator	 per	 elev)	 och	 ökande	 antal	 datorer	 per	 lärare.	 Samtidigt	 visar	
rapporterna	 att	 skolpersonalen	 anser	 sig	 vara	 i	 behov	 av	 kompetensutveckling	 när	 det	 gäller	
pedagogisk	digital	kompetens	och	att	många	som	arbetar	i	skolan	är	i	behov	av	fortbildning	inom	ikt-
verktyg	och	digital	 kompetens	 (Ibid.).	Även	Utbildningsutskottets	 senaste	 forskningsöversikt	 (2016)	
visar	 på	 liknande	 resultat	 som	 de	 Skolverket	 framlagt	 men	 framlägger	 samtidigt	 att	 den	 digitala	
kompetens	bland	framförallt	skolpersonal	ökat	något	under	de	senaste	åren.	

2.2	LGR	11	

Den	senaste	 läroplanen,	utgiven	2011	 (Lgr	11),	betonar	vikten	av	digital	kompetens	och	 framhäver	
att	 varje	elev	efter	genomförd	 skolgång	 skall	 kunna	”…använda	modern	 teknik	 som	ett	 verktyg	 för	
kunskapssökande,	 kommunikation,	 skapande	 och	 lärande”	 (Lgr	 11,	 2011,	 s.13).	 Ikt-relaterade	
kursmål	 nämns	 i	 grundskolans	 läroplan	 i	 11	 ämnen	och	 styrdokumenten	 tydliggör	 därtill	 att	 lärare	
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och	annan	skolpersonal	måste	besitta	pedagogisk	digital	 kompetens	 för	att	kunna	ge	eleverna	den	
utbildning	de	är	ålagda	att	tillhandahålla.			
	
Så	 sent	 som	 den	 9	 mars	 i	 år,	 2017,	 beslutade	 därtill	 regeringen	 att	 förstärka	 den	 digitala	
kompetensen	 i	 läroplanerna	 för	 grundskolan.	 Ändringarna	 i	 kursplanerna	 innebär	 exempelvis	 att	
eleverna	”ska	kunna	lösa	problem	och	omsätta	idéer	i	handling	på	ett	kreativt	sätt	med	användning	
av	 digital	 teknik”	 och	 att	 ”eleverna	 skall	 utveckla	 en	 förståelse	 för	 digitaliseringens	 påverkan	 på	
individ	och	samhälle”.	Förändringarna	är	 tänkta	att	ge	skolpersonal	bättre	 förutsättningar	att	bidra	
till	elevernas	utveckling	 inom	digital	kompetens	och	är	 i	sig	ytterligare	ett	bevis	på	digitaliseringens	
allt	centralare	roll	i	skolan	(regeringen,	2016).		

2.3	Specialpedagogikens	historia	

Begreppet	 specialpedagogik	 infördes	 i	 Sverige	 år	 1962	 i	 samband	 med	 införandet	 av	 den	 statligt	
reglerade	 speciallärarutbildningen.	 Specialpedagogik	 som	 forskningsfält	 växte	 fram	på	 80-talet	 och	
inte	 förrän	 runt	 år	 1994	 infördes	 specialpedagogutbildningen	 (Tinglev,	 2014).	Genom	åren	har	 det	
specialpedagogiska	uppdraget	 varierat	 i	 takt	med	att	perspektiven	på	barn	 i	 behov	av	 särskilt	 stöd	
har	 förändrats.	 Under	 80-talet	 ville	 man	 exempelvis	 bort	 från	 specialpedagogiken	 som	
sidoorganisation	och	förespråkade	kollektivt	arbete	 i	arbetslagen.	Under	90-talet	valde	man	 istället	
att	 fokusera	 på	 att	 anpassa	 undervisningen	 till	 varje	 elevs	 förutsättningar	 och	 behov.	 Det	 föll	 då	
istället	 på	 varje	 enskild	 lärare	 att	 klara	 av	 att	 anpassa	 sin	 undervisning	 efter	 alla	 elevers	 olika	
förutsättningar	(Ibid.).		
	
Idag	omfattar	specialpedagogik	de	elever	som	i	 läroplanen	benämns	vara	 i	”behov	av	särskilt	stöd”	
(Skolverket,	 2016).	 Dessa	 elever	 uppnår	 inte	 kraven	 för	 godkända	 resultat	 inom	 ramen	 för	 den	
ordinarie	undervisningen.	Istället	ges	de	möjlighet	att	genom	extra	anpassningar	och	särskilt	stöd	(se	
avsnitt	1.3)	nå	målet	för	godkänt	inom	respektive	kunskapskrav.	Många	av	dessa	anpassningar	skall	
göras	 av	 klassläraren	 då	 Lgr	 11	 framhåller	 detta	 som	 grunden	 för	 en	 likvärdig	 utbildning	 (Tinglev,	
2014).	Att	den	enskilde	läraren	har	ett	stort	ansvar	för	att	anpassa	respektive	elevs	undervisning	är	
således	ett	synsätt	på	specialpedagogik	som	levt	kvar	sedan	början	av	90-talet.	

2.3	Specialpedagogens	roll	i	utbildningen	

Vid	införandet	av	specialpedagogutbildningen	var	tanken	att	specialpedagogen	skulle	utbildas	för	att	
ha	en	mer	handledande	roll	 i	frågor	som	rörde	just	specialpedagogik.	De	skulle	ha	ett	övergripande	
ansvar	 för	 det	 specialpedagogiska	 arbetet	 på	 skolan	 och	 bidra	 till	 skolans	 pedagogiska	 utveckling	
(Tinglev,	2014).	Trots	att	den	specialpedagogiska	professionen	hade	svårt	att	få	genomslag,	främst	på	
grund	 av	 att	 de	 lika	 ofta	 arbeta	med	 enskilda	 individer	 som	med	 handledande	 frågor,	 framhävde	
Högskoleverket	år	2012	(Rapport	212:11R)	att	den	specialpedagogiska	kompetensen	bör	finnas	kvar	
som	en	övergripande	skolkompetens.	
 
Idag	kan	en	specialpedagog	arbeta	med	ett	brett	spann	av	uppgifter.	Från	handledning	av	arbetslag	
till	 elevhälsoarbete,	 handledning	 av	 skolor,	 specialpedagogisk	 konsultation	 etc.	 Ofta	 hamnar	 dock	
specialpedagoger	 i	 det	 arbete	med	enskilda	 individer	 som	det	 egentligen	 är	 tänkt	 att	 speciallärare	
(lärare	utbildade	för	det	mer	konkreta	elevarbetet)	skall	arbeta	med.	Således	kvarstår	det	dilemma	
som	tidigare	påvisats	inom	den	specialpedagogiska	professionen	(Tinglev,	2014).		
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Sammantaget	visar	denna	bakgrund	att	ökande	nationella	och	 internationella	krav	på	digitalisering	
har	 haft	 inverkan	 på	 det	 svenska	 skolväsendet.	 Skolan	 har	 genomgått,	 och	 genomgår,	 en	
digitalisering	 som	 påverkar	 skolpersonalen	 i	 deras	 uppdrag	 att	 utbilda	 elever.	 Detta	 blir	 tydligt	 i	
skolans	styrdokument	och	regeringens	senaste	förtydligande	om	stärkt	digital	kompetens	i	kurs-	och	
läroplaner.	 Samtidigt	 har	 bakgrunden	 redogjort	 för	 specialpedagogikens	 utveckling	 i	 Sverige	 och	
specialpedagogens	 roll	 i	 dagens	 undervisning.	 	 Då	 det	 specialpedagogiska	 fältet	 är	 en	 vital	 del	 av	
skolväsendet	 blir	 det	 av	 vikt	 att	 undersöka	 hur	 digitaliseringen	 påverkat	 den	 specialpedagogiska	
professionen.		
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3. Tidigare forskning 

I	detta	avsnitt	presenteras	tidigare	forskning	gällande	lärares	och	annan	skolpersonals	uppfattningar	
om	 ikt	 och	 digitalisering.	 Därtill	 presenteras	 forskning	 som	 berör	 hur	 barn	 och	 elever,	 såväl	 de	 i	
behov	av	särskilt	stöd	som	övriga,	påverkas	positivt	av	digitaliseringen.	Slutligen	lyfts	också	ett	antal	
problematiska	aspekter	av	digitaliseringen	fram.	Avsnittet	syftar	till	att	ge	läsaren	en	än	tydligare	bild	
av	den	nuvarande	forskningen	gällande	digitaliseringen	inom	skolan	och	specialpedagogiken.	

3.1	Den	pedagogiska	digitala	kompetensen	i	skolan	

I	en	doktorsavhandling	från	2014	lyfter	Ulli	Samuelsson	fram	att	svenska	lärare	ofta	är	i	avsaknad	av	
det	hon	benämner	som	digital	ämnesdidaktisk	kompetens.	Samuelsson	menar	att	många	lärare	idag	
besitter	övergripande	kunskaper	om	digital	teknik	och	ikt-verktyg	men	att	de	saknar	kunskap	om	hur	
tekniken	 skall	 användas	 för	 att	 gynna	 elevernas	 lärande.	 Vidare	 argumenterar	 Samuelsson	 att	 ett	
stort	 problem	är	 den	 individualitet	 som	 råder	 bland	 lärarna.	 Vissa	 lärare	 besitter	 större	 kunskaper	
inom	 ikt	 än	 andra	 och	 detta	 grundar	 sig	 helt	 i	 den	 enskilde	 individens	 intresse.	 Samuelsson	
argumenterar	 att	 skillnaderna	 i	 pedagogisk	 digital	 kompetens	 bland	 lärare	 i	 längden	 leder	 till	 att	
eleverna	inte	får	en	likvärdig	utbildning,	ett	resonemang	som	får	stöd	från	ett	flertal	studier	(Ljung-
Djärf,	Åberg-Bengtsson	&	Ottosson,	2005;	Lund,	Davidsson	&	Limberg,	2011).	
 
Samuelssons	 forskning	 får	 stöd	 av	 internationella	 forskare.	 Krumsvik	 (2011)	menar	 exempelvis	 att	
pedagogisk	digital	 kompetens	alltför	ofta	 förknippas	med	 förmågan	att	använda	digital	 teknik.	Den	
norske	forskaren	hävdar	att	pedagogisk	digital	kompetens	är	en	utmaning	för	all	skolpersonal,	främst	
beroende	på	att	de	aldrig	 fått	 lära	 sig	 att	uppnå	en	 sådan	pedagogisk	digital	 kompetens	under	 sin	
utbildning	(Krumsvik,	2008).	När	de	finska	forskarna	Lakkala,	Ilomäki	och	Kantosalo	2011	granskar	en	
rad	forskningsartiklar	kan	de,	likt	Samuelsson	och	Krumsvik,	konstatera	att	samtliga	forskningsartiklar	
ger	 stöd	 för	 att	 lärares	 pedagogiska	 digitala	 kompetens	 koncentreras	 på	 användningen	 av	 digital	
teknik.	Såväl	Samuelsson	som	Krumsvik	och	det	 finska	 teamet	 lyfter	alltså	 fram	 lärares	brister	 i	att	
kunna	använda	digital	teknik	på	ett	sådant	sätt	som	gynnar	elevernas	lärande.	
	
Liknande	 studier	 har	 gjorts	 för	 att	 belysa	 ikt-kompetensen	 bland	 specialpedagoger.	 Brodin	 och	
Lindstrand	 (2003)	 argumenterar	 för	 att	 det	 bland	 specialpedagoger	 ofta	 saknas	 kunskap	 inom	 ikt-
området	vilket	gör	det	svårt	 för	specialpedagogerna	att	handleda	eleverna	på	bästa	sätt	 i	samband	
med	 användandet	 av	 ikt-verktyg.	 Denna	 tes	 backas	 upp	 av	 en	 enkätstudie	 (Brodin	 &	 Lindstrand,	
2006)	 där	 Brodin	 &	 Lindstrand	 visar	 att	 specialpedagoger	 ofta	 anser	 att	 det	 saknas	 tid	 och	
ekonomiska	resurser	 i	skolan	vilket	försvårar	 ikt-arbetet.	Exempelvis	känner	specialpedagogerna	att	
de	 inte	har	 tid	 att	 utbilda	 sig	 och	 lära	 sig	 hantera	utrustningen	och	 att	 deras	utrustning	 är	 allt	 för	
dålig.		
 
Sammantaget	 kan	man	 säga	 att	 den	 pedagogiska	 digitala	 kompetens	 som	 finns	 i	 skolan	 hos	 både	
lärare	och	specialpedagoger	är	fokuserad	kring	användandet	av	den	digitala	tekniken	men	att	många	
pedagoger	 saknar	djupare	 kunskaper	 i	 hur	man	 kan	använda	digital	 teknik	 för	 att	 gynna	elevernas	
lärande.	
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3.2	Positiva	aspekter	av	ikt	

Tidigare	 forskning	 har	 belyst	 flera	 positiva	 aspekter	 av	 att	 inkludera	 ikt-verktyg	 och	 digital	 teknik	 i	
undervisningen.	På	förskolenivå	har	Kjällander	(2011)	i	en	studie	kallad	”AppKnapp”	genom	att	följa	
förskolebarns	arbete	med	iPads	visat	att	digitala	verktyg	får	förskolebarn	att	i	högre	grad	samarbeta	
och	kommunicera	med	både	varandra	och	pedagogerna.	Därtill	visar	studien	att	arbetet	med	impad	
bland	 förskolebarn	 får	 konsekvensen	 att	 barnen	 höjer	 varandra	 genom	 beröm	 och	 positiv	
förstärkning.	
 
Liknande	 resultat	 har	 visats	 i	 studier	 gjorda	 bland	 elever	 högre	 upp	 i	 åldrarna.	 Resultaten	 från	 en	
studie	gjord	på	fyra	niondeklasser	i	ett	skoldistrikt	i	USA	(Chou,	Block	&	Jesness	2012)	visar	på	större	
engagemang	 från	 såväl	 lärare	 som	 elever	 samt	 större	 kommunikation	 mellan	 dem.	 Eleverna	 fick	
under	fyra	månader	tillgång	till	iPads	i	sitt	skolarbete	vilket	även	ledde	till	större	datakunskaper	hos	
eleverna	och	upplevelsen	av	bättre	undervisningsmetoder	från	pedagogernas	sida. 
		
Ytterligare	 studier	 på	 såväl	 nationelI	 som	 internationell	 nivå	 uppvisar	 resultat	 som	 går	 i	 samma	
riktning	 som	 de	 presenterade	 av	 de	 amerikanska	 teamet.	 En	 storskalig	 skotsk	 studie	 på	 elever	 i	
åldrarna	 8-13	 år	 har	 visat	 på	 hur	 användandet	 av	 iPads	 och	 ägandet	 av	 digital	 teknik	 leder	 till	 att	
elever	tar	större	ansvar	för	sitt	lärande	och	att	de	blir	mer	engagerade	i	sina	uppgifter.	Studien	visar	
också	att	både	lärare	och	elever	tog	till	sig	den	nya	tekniken	snabbare	och	att	pedagogerna	började	
samarbeta	mer,	både	med	varandra	och	med	eleverna.	Eleverna	började	 i	sin	tur	även	använda	sig	
mer	 av	 sina	 kamrater	 och	 sina	 lärare	 i	 sitt	 arbete	 (Burden,	 Hopkins,	Male,	Martin	 &	 Trala	 2012).	
Dessa	 resultat	 stöds	 av	 ett	 flertal	 andra	 studier,	 såväl	 nationella	 som	 internationella.	 (Cunska	 och	
Savicka,	2012;	Alberta,	2011;	Hylén,	2013).	
	
Intressant	för	den	skotska	studien	är	också	att	den	påvisar	hur	möjligheten	att	ta	hem	digital	teknik	
engagerar	vårdnadshavarna	i	större	utsträckning.	Vårdnadshavarna	i	studien	upplevde	att	deras	barn	
fått	 ett	 större	 engagemang	 för	 hemuppgifter	 och	 att	 de	 själva	 blivit	 mer	 engagerade	 i	 sitt	 barns	
skolgång	 (Burden,	Hopkins,	Male,	Martin	&	Trala	2012).	 Just	 detta	 resultat	 stöds	 av	det	 så	 kallade	
Alberta-projektet	som	är	en	liknande	studie	genomförd	i	delstaten	Alberta	i	USA	samt	av	de	studier	
som	 presenteras	 av	 Cunska	 och	 Savicka	 (2012).	 Dessa	 menar	 att	 användandet	 av	 digital	 teknik	
påverkar	 alla	 i	 den	 sociala	 miljön	 kring	 själva	 lärandet.	 Att	 eleverna	 blir	 mer	 delaktiga	 i	 sin	
inlärningsprocess	och	förstår	vad	som	krävs	av	dem,	att	vårdnadshavarna	blir	mer	delaktiga	i	lärandet	
och	 att	 läraren	 får	 en	 bättre	 bild	 av	 elevernas	 kunskap	 och	 kan	 genomföra	 en	 mer	 motiverande	
undervisning. 

3.3	Positiva	aspekter	av	ikt	i	specialpedagogiken	

I	 Sverige	har	digitala	 verktyg	 i	 hög	 grad	 introduceras	 som	kompensatoriska	hjälpmedel	 för	 elever	 i	
behov	 av	 extra	 anpassningar	 och	 särskilt	 stöd	 (Karlsudd,	 2014).	 	 Flera	 studier	 har	 också	 visat	 på	
positiva	 aspekter	 av	 användningen	 av	 digitala	 verktyg	 som	 kompensatoriska,	 liknande	 de	 resultat	
som	framkommit	i	studier	gällande	ikt-användningen	generellt.		

På	internationell	nivå	har	ett	flertal	studier	och	forskare	(Solomonidou	m.fl.	2004;	Draper	Rodriguez	
et	al.	2013;	Fernández-López	et	al.	2013;	Tallvind,	2015;	Jämterud,	2010)	visat	att	användningen	av	
digitala	verktyg	som	kompensatoriska	ökar	elevernas	engagemang	för	uppgifterna	och	att	de	bidrar	
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till	 att	 eleverna	 har	 lättare	 att	 hålla	 fokus	 under	 arbetet.	 Därtill	 visar	 studierna	 att	 de	 digitala	
verktygen	kan	stötta	elevernas	lärprocess	genom	att	ständigt	ge	direkt	återkoppling	till	eleverna.	De	
internationella	studierna	stämmer	överens	med	den	nationella	studie	Eriksson	(2016)	genomfört	på	
uppdrag	 av	 utbildningsutskottet.	 I	 studien	 sammanfattar	 Eriksson	 forskningsrön	 gällande	
användningen	av	digital	teknik	i	skolan	för	alla	elever	i	skolan,	barn	i	behov	av	särskilt	stöd	inkluderat.	
Eriksson	 hänvisar	 till	 ett	 flertal	 studier	 (Grönlund,	 2014;	 SOU,	 2014:13;	 Hylén,	 2013;	 Fleischer	 &	
Kvarnsell,	 2015)	 som	 visar	 hur	 användningen	 av	 digital	 teknik	 höjer	 elevernas	 engagemang,	 ökar	
deras	fokus	och	stöttar	deras	lärprocesser	och	ökar	deras	intresse	för	studierna.	

	
Vid	 sidan	 av	 dessa	 studier	 har	 flera	 forskare	 undersökt	 användningen	 av	 digital	 teknik	 som	
kompensatoriska	 hjälpmedel	 i	 mer	 specifika	 sammanhang.	 I	 en	 studie	 från	 2013	 visar	 Fälth,	
Gustafson,	 Tjus,	 Heimann	 och	 Svensson hur	 elever	med	 lässvårigheter,	 som	 får	 arbeta	med	 olika	
dataprogram,	utvecklar	en	bättre	avkodningsförmåga	och	läsförståelse	än	de	elever	som	endast	fått	
”vanlig”	 specialundervisning.	 En	 liknande	 studie	 gjord	 på	 nationell	 nivå	 (Larabee	 et	 al.	 2014)	 har	
påvisat	liknande	resultat.	I	studien	fick	en	grupp	elever	öva	på	sin	läsförståelse	genom	användningen	
av	 iPads	 och	 olika	 appar.	 En	 annan	 grupp	 fick	 i	 sin	 tur	 öva	 sin	 läsförståelse	 på	 traditionellt	 vis.	
Studiens	 resultat	 visade	 att	 de	 elever	 som	övade	 sin	 läsförmåga	med	 iPads	 och	 appar	 fick	 en	mer	
positiv	utveckling	av	sin	läsförståelse	och	avkodningsförmåga.	

Liknande	 resultat	 har	 även	 framkommit	 i	 matematikämnet.	 Doig,	 van	 den	 Heuvel-Panhuizen	 och	
Peltenburg	 (2009)	 visar	 i	 sin	 studie	 hur	 användandet	 av	 digitala	 verktyg	 hjälper	 elever	 i	 behov	 av	
särskilt	 stöd	 att	 bli	 mer	 strukturerade	 i	 sina	 lösningar	 av	 matematiska	 problem	 och	 att	 eleverna	
genom	användningen	av	de	digitala	verktygen	blir	mer	aktiva	 i	sitt	 lärande.	Därtill	visar	studien	hur	
lärare	genom	användningen	av	digitala	verktyg	får	en	djupare	förståelse	för	hur	eleverna	tänker	för	
att	 lösa	 de	matematiska	 problemen.	 Detta	 är	möjligt	 eftersom	 varje	 kommando	 och	 strategi	 som	
eleverna	använder	går	att	spela	in	med	hjälp	av	datorn	för	att	senare	analyseras	av	läraren.		

3.4	Kritiska	aspekter	av	ikt	

Den	allt	mer	digitaliserade	skolan	med	dess	 ikt-verktyg	bidrar	 inte	enbart	med	positiva	aspekter	till	
elevernas	 lärande	och	pedagogernas	arbete.	Flera	studier	har	visat	på	negativa	aspekter	och	 risker	
som	 också	 blir	 synliga	 i	 samband	 med	 införandet	 av	 digital	 teknik	 i	 skolan.	 En	 av	 de	 tydligaste	
negativa	 trenderna	är	den	ökande	stressen	 i	 skolorna.	 I	Unos	Uno	årsrapport	 från	2013	 (Grönlund,	
Andersson	och	Wiklund,	2014)	sammanfattas	resultaten	av	de	1-till-1 lösningar	som	gjorts	i	svenska	
skolor	 mellan	 2011	 och	 2013.	 Resultaten	 visar	 att	 50	 %	 av	 pedagogerna	 och	 25%	 av	 eleverna	
upplever	 att	 stressen	 ökar	 i	 och	 med	 den	 ökade	 teknikanvändningen.	 För	 pedagogerna	 beror	
stressen	främst	på	ökande	arbetsbelastning	och	hårda	krav	från	ledningen.	För	eleverna	beror	den	på	
snabbare	genomgångar	och	distraktioner	från	exempelvis	sociala	medier	(Grönlund,	2014).		

Just	 risk	 för	 distraktion	 är	 i	 sig	 en	 negativ	 aspekt	 som	 blir	 allt	 vanligare	 med	 den	 ökande	
teknikanvändningen.	Ett	större	antal	datorer	och	möjlighet	till	 internetuppkoppling	gör	att	eleverna	
har	 lättare	 att	 förlora	 fokus	 och	 börja	 ägna	 sig	 åt	 annat,	 som	 filmtittande	 och	 spelande,	 under	
lektionstid.	Det	är	också	lättare	att	man	börja	snegla	på	någon	annans	skärm	och	glömmer	bort	sitt	
eget	arbete	(Grönlund,	2014).	Norska	studier	visar	att	var	fjärde	lärare	och	elev	upplever	att	50%	av	
lektionstiden	ägnas	åt	annat	än	undervisningen	(SMIL-studien,	2013).	Liknande	resultat	har	påvisats	
av	skolverket	(2015)	där	två	tredjedelar	av	lärarna	på	högstadiet	tycker	att	lektionerna	störs	varje	dag	
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av	sociala	medier	och	sms.		

Annan	kritik	som	riktas	mot	digitaliseringen	gäller	de	digitala	verktygen	i	sig.	Jämterud	(2013)	menar	
att	det	exempelvis	kan	vara	svårt	att	skriva	på	iPads	då	de	har	små	skärmar	och	att	de	kan	vara	svåra	
att	använda	för	yngre	elever.	Därtill	att	verktygen	har	olika	operativsystem	vilket	gör	att	det	kan	vara	
svårt	 att	 hitta	 program	 som	 passar	 till	 de	 olika	 verktygen.	 Alberta-projektet	 (2011)	 lyfter	 fram	
liknande	kritik	då	de	påpekar	svårigheten	att	använda	Apple-produkter	på	grund	av	företagets	hårda	
produkt-	och	patentskydd	för	hård	och	mjukvaror.	

Pedagogerna	i	Alberta-projektet	(2011)	lyfter	också	fram	att	digitala	verktyg	skall	ses	främst	som	ett	
kompletterande	verktyg	i	undervisningen	och	att	det	avgörande	är	hur	lärarna	väljer	att	arbeta	med	
dessa	verktyg.	Detta	är	en	avgörande	punkt	betonad	av	flera	forskare	(Johansson,	2010;	Newton	&	
Dell,	2011;	Melhuish	&	Falloon,	2010).	Forskarna	menar	 i	sina	studier	att	 ikt-verktyg	 i	sig	 inte	är	en	
lösning	 på	 elevers	 behov	 i	 lärandet	 utan	 att	 användningen	 av	 digitala	 verktyg	 bygger	 på	 noggrann	
planering	 och	 uppföljning	 av	 pedagogerna.	 Återigen	 betonas	 alltså	 vikten	 av	 pedagogisk	 digital	
kompetens	hos	verksamma	pedagoger	för	att	det,	genom	användningen	av	digitala	verktyg,	skall	vara	
möjligt	att	stötta	elever	i	deras	lärande.		

Sammanfattningsvis	 har	 detta	 avsnitt	 visat	 på	 både	 positiva	 och	 problematiska	 aspekter	 med	 ikt-
användningen	 och	 digitaliseringen	 av	 skolan.	 Området	 har	 lyfts	 utifrån	 såväl	 personalens	 som	
elevernas	 synvinkel	 och	 behandlat	 ikt-utbildning	 utefter	 både	 elever	 i	 behov	 av	 särskilt	 stöd	 och	
övriga	 elever.	 Det	 blir	 efter	 genomgången	 av	 den	 tidigare	 forskningen	 tydligt	 att	 forskning	 som	
explicit	 berör	 specialpedagogers	 upplevelser	 av	 ikt	 och	 digitalisering	 än	 så	 länge	 är	 ett	 relativt	
outforskat	område.	Denna	studie	vill	därför	försöka	hjälpa	till	att	fylla	en	del	av	detta	hålrum.		
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4. Teoribildning 

I	 denna	 studie	 har	 Kress	 &	 Selanders	 teori	 om	 ”design	 för	 lärande”,	 tillsammans	 med	 Krumsviks	
modell	 för	pedagogisk	digital	 kompetens	 använts	 för	 att	 analysera	 specialpedagogernas	 tankar	om	
digitaliseringens	 inverkan	 på	 deras	 yrkesutövning.	 Till	 detta	 har	 ett	 sociokulturellt	 perspektiv	 på	
specialpedagogiken	 grundat	 i	 Säljös	 tankar	 om	 sociokulturellt	 perspektiv	 och	 Nilholms	 tankar	 om	
specialpedagogik	 lagts	 till.	 I	 avsnittet	 ges	 först	 en	 kort	 introduktion	 till	 det	 sociokulturella	
perspektivets	 övergripande	 begrepp.	 Sedan	 följer	 en	 redogörelse	 av	 Kress	 &	 Selanders	 teori	
respektive	 Krumsviks	 modell.	 Avslutningsvis	 förklaras	 synen	 på	 specialpedagogik	 utifrån	 ett	
sociokulturellt	perspektiv.		

4.1	Sociokulturellt	perspektiv	

Grunden	 i	 det	 sociokulturella	 perspektivet	 är	 att	 se	 lärande	 som	 en	 social	 process	 där	 själva	
inlärningen	sker	i	 interaktion	med	den	kultur,	de	människor	och	den	miljö	där	den	lärande	befinner	
sig	 (Vygotskij,	 1978;	 Säljö,	 2000).	 Genom	 åren	 har	 flera	 tillägg	 gjorts	 till	 det	 sociokulturella	
perspektivets	begrepp.	I	denna	studie	utgår	jag	dock	från	Jakobssons	(2012)	resonemang	om	att	det	
sociokulturella	perspektivet	snarare	skall	ses	som	ett	paraplybegrepp	för	en	rad	mindre	inriktningar	
som	alla	ser	 lärandet	som	en	social	process	där	 lärandet	är	”samspelet	mellan	en	grupp	människor	
och	individen”	(Säljö,	2000,	s.18).		
 
Centralt	 för	 studien	är	den	 sociokulturella	 tanken	om	artefakter	 (begreppsliga	och	 fysiska	 föremål)	
och	mediering	 (överföring	 av	 kunskap).	 Tanken	 om	 artefakternas	 betydelse	 för	 lärandet	 grundas	 i	
Vygotskijs	(1978)	idé	om	att	mentala	funktioner	skapas	utvecklas	olika	beroende	på	vilka	artefakter	
den	 lärande	 har	 tillgång	 till	 i	 interaktionen	 med	 omgivningen.	 Exempelvis	 skapar	 en	 miniräknare	
möjlighet	 för	 individen	 att	 utföra	 komplexa	 uträkningar	 utan	 att	 hålla	 allt	 i	 minnet.	 Dock	 krävs	
kunskap	om	hur	man	använder	en	miniräknare	och	hur	uträkningen	 skall	 göras.	Detta	 leder	 till	 att	
individen	skapar	en	annan	kunskap	än	någon	som	inte	är	i	besittning	av	en	miniräknare.	På	detta	sätt	
påverkar	artefakterna	vårt	 lärande,	våra	 tankar	och	vår	 förståelse	 för	vad	vi	 kan	åstadkomma	med	
dem	(Jakobsson,	2012).		
	
Samtidigt	medierar	artefakterna	kunskap.	Det	vill	säga:	de	överför	kunskap	över	tid	samtidigt	som	de	
får	 oss	 att	 appropriera	 kunskap	 om	 hur	 artefakten	 i	 sig	 fungerar.	 Begreppet	 appropriera	 kan	 bäst	
beskrivas	 som	 förmågan	 att	 göra	 en	 kunskap	 sin	 egen	 (Bahktins,	 1981).	 En	 miniräknare	 ger	 oss	
exempelvis	möjlighet	att	utföra	uträkningar	 som	någon	annan	kommit	på	 tidigare	 (kunskap	 sparad	
över	 tid).	 Samtidigt	 är	 kunskapen	om	användandet	 av	miniräknaren	något	 som	ger	 förutsättningar	
för	ny	kunskap	(approprierad	kunskap	om	hur	miniräknaren	används).	Approprieringen	kan	i	sig	ske	
på	 två	 olika	 sätt:	 genom	 appropriering	 av	 fakta	 eller	 av	 medierande	 resurser	 (Konzulin,	 2003).	
Appropriering	av	fakta	är	t.ex.	att	lära	sig	att	Paris	är	Frankrikes	huvudstad.	Att	istället	approriera	hur	
man	använder	en	kartbok	innebär	att	man	kan	ta	reda	på	alla	huvudstäder	i	hela	världen	(Ibid.).	
	
Idén	att	lärande	sker	i	samband	med	artefakter	och	att	dessa	i	sin	tur	medierar	kunskap	är	viktig	för	
studien.	Att	begränsa	tanken	till	att	lärandet	sker	inom	individen	riskerar	begränsa	vår	förståelse	för	
vilken	roll	olika	artefakter,	och	däri	olika	former	av	sparad	kunskap,	haft	för	vårt	tänkande,	 lärande	
och	sätt	att	agera	(Säljö,	2005).		
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4.2	Design	för	lärande	

Design	 för	 lärande	är	 en	 teori	 framtagen	av	Kress	och	 Selander	 (2010)	 som	bygger	 vidare	på	 vissa	
centrala	grunder	från	det	sociokulturella	perspektivet.	Viktigast	är	att	lärande	även	inom	denna	teori	
ses	 som	 en	 social,	 kommunikativ	 och	 teckenskapande	 aktivitet	 där	 samspelet	 mellan	 människor,	
artefakter	och	miljö	är	centralt.		
 
Kress	och	Selander	 (2010)	menar	att	dagens	samhälle	skapar	nya	plattformar	 för	 lärande.	Lärandet	
sker	idag	både	i	en	global	och	informell	miljö.	Det	innebär	att	en	elev	kan	ta	del	av	information	som	
dels	kommer	från	en	annan	plats	på	jorden,	dels	att	eleven	kan	ta	del	av	informationen	på	en	plats	
utanför	skolan.	Detta	skapar	i	sin	tur	krav	på	nya	kunskaper:	kritiskt	tänkande,	kommunikation	med	
omvärlden,	kreativt	tänkande	och	samarbetsförmåga.		
	
Då	det	ställs	nya	krav	på	kunskaper	ändras	rollerna	 för	såväl	elever	som	 lärare.	Läraren	får	en	mer	
”designande”	 roll	 där	 huvudfokus	 ligger	 på	 att	 skapa	 goda	 förutsättningar	 för	 lärande	 hos	 eleven.	
Eleven	 i	 sin	 tur	 får	en	 roll	 som	 lärandeindivid	och	blir	mer	ansvarig	 för	sitt	eget	 lärande	 (Kress	och	
Selander,	2010).	För	att	förtydliga	detta	har	Kress	och	Selander	tagit	fram	en	modell	för	lärande	där	
lärandekedjan	är	som	följer:	
	

• Studerande	får	en	uppgift	att	lösa.		
• Den	 enskilda	 studeranden	 uppfattar	 problemet	 på	 basen	 av	 sin	 tidigare	 kunskap	 och	

erfarenhet.		
• Den	studerande	 söker	 information	genom	de	 informationskällor	och	hjälpmedel	 som	står	 till	

buds.		
• Informationen	bearbetas	och	tolkas.	Inlärning	sker	hos	individen.		
• Slutsatser	dras.	Inlärning	sker	hos	individen.		
• Resultat	presenteras.		
• Feedback	 ges	 av	 läraren	 och	 eventuellt	 av	 andra	 studerande	 vilket	 leder	 till	 ytterligare	

reflektion	och	inlärning	sker.	

 
Leijon	och	 Lindstrand	 (2012)	menar	att	detta	perspektiv	på	 lärande	 sätter	 lärandeindividen	 i	 fokus	
och	möjliggör	en	analys	av	hur	individen	behandlar	sin	lärandeprocess	genom	att	ställa	frågor	som:	
”Hur	har	 läraren	designat	 lärsekvensen?	Mot	vad	riktar	studenten	sitt	 intresse?	På	vilket	sätt	är	en	
representation	meningsfull	för	en	student?	Vilka	representationer	erkänner	vi	och	bedömer?”	(Leijon	
och	 Lindstrand,	 2012,	 s.188).	 Både	 Kress	 &	 Selander	 (2010)	 samt	 Leijon	 &	 Lindstrand	 hävdar	 att	
denna	teori	utmanar	oss	att	se	lärandeprocesser	på	nya	sätt.	

4.3	Krumsviks	modell	för	pedagogisk	digital	kompetens	

För	lärare	och	annan	skolpersonal	har	begreppet	pedagogisk	digital	kompetens	en	dubbel	dimension	
(Krumsvik,	2011).	Det	innebär	att	skolpersonal,	så	som	specialpedagoger,	både	skall	kunna	använda	
datorer	 och	 teknik	 motsvarande	 en	 vardagsanvändare	 men	 också	 kunna	 använda	 tekniken	 efter	
lärandets	varierande	syften.	De	skall	i	sin	användning	modellera	lämplig	teknisk	användning	för	sina	
elever	 och	 samtidigt	 bemästra	 den	 digitala	 tekniken	 för	 egen	 del.	 För	 att	 fullfölja	 detta	 uppdrag	
behöver	lärare	och	skolpersonal	enligt	Krumsvik	(2008,	2011)	bemästra	begreppets	fyra	innebörder:		
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1. Grundläggande	digitala	färdigheter	
2. Didaktisk	ikt-kunskap	
3. Lärandestrategier	
4. Digital	Bildning	

	
Grundläggande	digitala	färdigheter	innebär	ett	säkert	och	problemfritt	användande	av	digital	teknik	
och	 ikt-verktyg.	 Detta	 kan	 exempelvis	 motsvaras	 av	 läsplattor,	 iPads,	 Google	 Drive,	 datorer,	
smartboards	m.m.	(Krumsvik,	2011).		
	
Didaktisk	 ikt-kunskap	är	kunskap	om	hur	olika	 ikt-verktyg	kommer	till	användning	 i	undervisningen.	
Detta	 handlar	 om	 att	 förstå	 hur	 tekniken	 kan	 bidra	 till	 undervisningen	 och	 lärandet,	 när	 den	 bör	
nyttjas	och	när	den	bör	förbises	(Krumsvik,	2011).	
	
Lärandestrategier	kan	bäst	beskrivas	som	en	metastrategi	för	hur	grundläggande	digitala	färdigheter	
och	didaktisk	ikt-kunskap	skall	kunna	implementeras	i	det	pedagogiska	landskapet	(Lindblom,	2011).	
Svaret	på	frågan	hur	teknik	skall	bli	en	del	av	den	dagliga	undervisningen.	
	
Slutligen	 är	 digital	 bildning	 ett	metaperspektiv	 över	modellens	övriga	delar.	Denna	 förmåga	 fodrar	
eftertanke	om	hur	digital	teknik	påverkar	individerna	i	samhället.	Läraren	skall	kunna	göra	moraliska	
överväganden	över	hur	tekniken	påverkar	de	sätt	vi	lär	oss	på	och	hur	detta	tar	sig	uttryck	i	samhället	
i	stort.	Det	blir	också	centralt	att	kunna	föra	över	denna	förmåga	till	elever	(Krumsvik,	2011).	
	
Krumsviks	modell	 är	 från	 början	 framtagen	 för	 att	 gälla	 framförallt	 undervisande	 lärare.	 I	 studien	
används	dock	modellen	för	att	problematisera	specialpedagogers	pedagogiska	digitala	kompetens.		

4.4	Ett	sociokulturellt	perspektiv	på	specialpedagogik	

Sett	utifrån	ett	sociokulturellt	perspektiv	bör	man,	när	man	tittar	på	elevers	lärande	och	skiljer	ut	de	
med	olika	svårigheter,	titta	på	vad	det	 i	grunden	beror.	Är	det	exempelvis	eleven	som	har	problem	
eller	är	det	nedärvda	erfarenheter,	 synen	på	 lärande	och	olika	 strukturer	 som	gör	att	dessa	elever	
inte	”platsar”?	(Säljö,	2000).		
	
Nilholm	(2007)	menar	att	specialpedagogiken	vuxit	fram	i	situationer	där	den	”vanliga”	pedagogiken	
inte	räckt	till	och	att	specialpedagogik	därför	är	speciella	undervisningssätt	och	undervisningsformer	
medan	pedagogik	är	”vanliga”	undervisningssätt	och	undervisningsformer.	Nilholm	menar	att	själva	
syftet	med	specialpedagogik	är	att	åtgärda	de	problem	som	finns	samtidigt	som	han	anser	att	själva	
begreppet	 specialpedagogik	 är	 negativt	 laddad.	 Sällan	 har	 de	 barn	 som	 är	 i	 behov	 av	 särskilt	 stöd	
något	 mer	 gemensamt	 än	 att	 de	 alla	 avviker	 från	 den	 norm	 som	 råder	 inom	 skolan.	 Hur	 ett	
”problem”	 skall	 lösas	 beror	 dock	 på	 vari	 det	 grundar	 sig	 och	 på	 hur	 man	 väljer	 att	 angripa	 det.	
Således	 kan	 synen	 på,	 och	 arbetet	 med,	 specialpedagogik	 skilja	 sig	 markant	 mellan	 olika	
specialpedagoger	(Nilholm,	2007).		
	
Idag	 domineras	 specialpedagogiken	 av	 två	 perspektiv:	 det	 relationella	 och	 det	 kategoriska.	 Det	
relationella	perspektivet	lägger	fokus	på	hur	den	fysiska	miljön	kring	en	elev	i	behov	av	särskilt	stöd	
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kan	anpassas,	hur	undervisningen	kan	förändras	och	hur	samspelet	mellan	elev	och	lärare/elev	och	
andra	 elever	 kan	 förbättras	 (Emmanuelsson,	 Persson	 &	 Rosenqvist,	 2001).	 Det	 kategoriska	 lägger	
istället	fokus	på	elevens	problem	i	utformningen	av	den	fortsatta	undervisningen.	Detta	synsätt	ligger	
därför	ofta	till	grund	för	specialundervisning,	utformning	av	specialklasser	och	diagnostisering	(Ibid.).	
	
Kategoriskt	perspektiv:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Relationellt	perspektiv:	 	 	 	 	 	 	 	

- Svårigheter	hos	individen	 	 	 	 	 	 	 	 -				Bilden	av	elever	med	särskilda	behov	
- Särskiljning	och	kategorisering	av		 	 	 	 	 	 bygger	 på	 sociala	 konstruktioner	 av	

avvikelser	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 normalitet	och	avvikelse	
- Särskilt	stöd	direkt	relaterat	till	 	 	 	 	 	 -	 Skapar	 samhörighet	 trots	 avvikelse	

elevens	diagnostiserade	svårigheter	 	 	 	 	 -	 Särskilt	stöd	för	att	anpassa	
- Elever	med	svårigheter	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 undervisning	och	innehåll	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 Elever	i	svårigheter	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Emmanuelsson,	Persson	&	Rosenqvist,	2001)	
	
Vid	sidan	av	dessa	två	perspektiv	lyfter	Nilholm	(2007)	fram	dilemmaperspektivet	som	i	stort	innebär	
att	man	inte	sällar	sig	till	något	av	ovanstående	perspektiv	utan	istället	utgår	ifrån	individens	speciella	
behov	(Nilholm,	2007).	 I	dilemmaperspektivet	 försöker	man	se	helheten	 i	situationen	för	att	kunna	
utgå	från	vad	som	är	bäst	för	elevens	undervisning.		
	
Persson	 (2007)	 menar	 att	 specialpedagogiken	 kommer	 ur	 det	 kategoriska	 perspektivet	 där	 man	
lägger	 fokus	 på	 eleven	 som	 den	 som	 har	 problem	 och	 vill	 anpassa	 elevens	 undervisning	 genom	
särskilda	 verktyg	 och	 stödinsatser.	 Detta	 perspektiv	 speglar	 idag	 också	 den	 ”boom”	 av	 ökat	 antal	
diagnostiseringar	 och	 neuropsykiatriska	 förklaringsmodeller	 gällande	 bristande	 skolframgång	 som	
under	 senare	 år	 präglat	 den	 svenska	 skolan	 (Skolverket,	 2009;	 Skolinspektionen,	 2011;	 Hjörne	 &	
Säljö,	 2008).	 Samtidigt	 menar	 Persson	 (2007)	 att	 forskningsfokus	 och	 utveckling	 inom	 det	
specialpedagogiska	fältet	mer	och	mer	förskjuts	mot	det	relationella	perspektivets	håll.	
	
Sammanfattningsvis	 har	 detta	 teoriavsnitt	 redogjort	 för	 det	 sociokulturella	 perspektivets	 begrepp	
samt	förklarat	de	teoretiska	utgångspunkterna	för	studien	utifrån	Kress	&	Selanders	teori	för	design	
för	 lärande	samt	Krumsviks	modell	 för	pedagogisk	digital	kompetens.	Därtill	har	avsnittet	redogjort	
för	 olika	 specialpedagogiska	 perspektiv	 som	 idag	 präglar	 specialpedagogiken	 i	 Sverige.	 I	
nästkommande	avsnitt	kommer	jag	redogöra	för	den	metod	som	använts	i	studien.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 19 

5. Metod och material 

Detta	avsnitt	behandlar	den	metod	och	som	använts	för	insamling	och	analys	av	studiens	material.	I	
avsnittet	redogörs	noggrant	för	studiens	förlopp,	tillvägagångssätt	och	urvalsprocess.	Metodval	och	
analysmodell	 diskuteras	med	 anknytning	 till	 relevant	 forskning	 och	 specifika	 avsnitt	 tillägnas	 såväl	
reabilitet	och	validitet	som	avgränsningar	och	forskningsetik.	Med	detta	syftar	avsnittet	till	att	skänka	
läsaren	 en	 tydlig	 bild	 av	 hur	 studien	 genomförts	 och	 varför	 vissa	 val	 tagits	 gällande	 respondenter,	
metod	och	analysmodell.		

5.1	Val	av	metod	–	semistrukturerade	kvalitativa	intervjuer	

Då	syftet	med	studien	är	att	undersöka	hur	verksamma	specialpedagoger	anser	att	de	påverkats	i	sin	
yrkesutövning	i	och	med	digitaliseringen	av	skolan	och	användandet	av	ikt-verktyg	i	undervisningen	
bedömde	 jag	 det	 lämpligt	 att	 utgå	 ifrån	 specialpedagogernas	 egna	 uppfattningar	 om	 eventuella	
förändringarna	i	professionen.	Man	kan	säga	att	jag	valde	att	studera	vilka	uppfattningar	som	faktiskt	
finns/inte	 finns	 gällande	 möjliga	 förändringar	 inom	 den	 specialpedagogiska	 professionen.	 Dessa	
förändringar	skall	därtill	ha	sin	utgångspunkt	i	skolans	digitalisering.	Det	kan	röra	sig	om	exempelvis:	
möjlighet	 att	 anpassa	 stöd	 till	 elever.	 Förändringar	 i	 hur	 man	 arbetar	 som	 specialpedagog,	
förändringar	kring	vilken	kompetens	som	är	nödvändig	idag	jämfört	med	får	7	år	sedan	etc.		
	
Utefter	studiens	syfte	valde	 jag	sedan	att	använda	mig	av	kvalitativa	 intervjuer.	Detta	 för	att	dessa	
enligt	Repstad	(2007)	just	beskriver	det	som	faktiskt	finns/inte	finns.	Därtill	valde	jag	att	använda	mig	
av	 kvalitativa	 intervjuer	 av	 semistrukturerad	 art.	 Dessa	 intervjuer	 ligger	 mitt	 emellan	 slutna	
strukturerade	 intervjuer	 (där	 intervjun	 och	 intervjuaren	 följer	 en	 tydlig	 mall)	 och	 ostrukturerade	
öppna	 intervjuer	 (intervjuer	 som	är	 som	ett	öppet	 samtal)	 (Bell,	2016).	Då	målet	med	 intervjuerna	
var	 att	 få	 målande,	 faktiska	 beskrivningar	 om	 specialpedagogernas	 upplevelser	 av	 sin	 profession	
under	 digitaliseringens	 tid	 ansågs	 valet	 av	metod	 väl	 motiverat.	 Kvale	 (1997)	menar	 nämligen	 att	
semistrukturerade	 intervjuer,	genom	att	samtidigt	vara	öppna	och	anpassade,	ger	 flera	möjligheter	
till	att	använda	teman	och	frågeställningar	för	att	studera	just	detta.			
	
Under	 intervjun	 följde	 jag	 som	 intervjuare	 en	 på	 förhand	 skapad	 intervjuguide.	 Guiden	 var	 i	 sig	
indelad	i	tre	olika	teman	(se	bilaga	1)	där	varje	tema	bestod	av	ett	antal	frågor.	För	att	vid	en	intervju	
kunna	fördjupa	möjliga	diskussioner	hade	även	ett	dokument	med	möjliga	följdfrågor	färdigställts	på	
förhand	 (se	bilaga	2).	Vid	de	 tillfällen	då	det	ansågs	viktigt	att	utveckla,	 komplettera	eller	 fördjupa	
den	 information	 som	 framkommit	 som	 svar	 på	 en	 fråga	 och	 inga	 av	 de	 på	 förhand	 skapade	
följdfrågorna	 ansågs	 lämpliga	 ställdes	 frågor	 som	 ansågs	 relevanta	 utifrån	 studiens	 syfte	 och	
frågeställningar.		

5.2	Studiens	respondenter	–	en	första	kontakt	

I	 studiens	 inledande	 fas	 kontaktades	 sex	 specialpedagoger	 som	 valts	 ut	 efter	 ett	 visst,	 specifikt	
ställda,	 urvalskriterier	 (se	 avsnitt:	 5.5).	Av	dessa	 valde	 fem	att	 ställa	 sig	positiva	 till	 att	medverka	 i	
studien	redan	från	början.	Den	sjätte	valde	istället	att	kontakta	ytterligare	två	specialpedagoger	som	
denne	trodde	”skulle	passa	bättre”	utefter	studiens	syfte.	Av	dessa	valde	en	att	ställa	sig	positiv	till	
att	medverka	i	studien.	
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Specialpedagogerna	kontaktades	 från	början	via	mail	på	 sin	arbetsplats.	 I	det	 inledande	mailet	 fick	
specialpedagogerna	 en	 kort	 information	 om	mig	 som	 studiens	 författare,	 en	 kort	 information	 om	
studiens	 syfte	 samt	 en	 förfrågan	 om	 hur	 de	 ställde	 sig	 till	 att	 medverka	 i	 studien.	 Om	
specialpedagogerna	 ställde	 sig	 positiva	 till	 att	medverka	 skickades	 ytterligare	 ett	mail	 där	 studiens	
intervjuguide,	en	medgivarblankett	 för	 intervju	 samt	ett	 längre	 informationsblad	om	studiens	 syfte	
och	tillvägagångssätt	bifogade	(se	bilaga:	1,	3	&	4).		
	
Under	 den	 följande	 mailkonversationen	 bestämdes	 tid	 och	 plats	 för	 de	 kommande	 intervjuerna.	
Specialpedagogerna	 hade	 därtill	 möjlighet	 att	 ställa	 frågor	 om	 studien	 på	 förhand	 eller	 reda	 ut	
frågetecken	i	den	mån	dessa	uppkom.	I	slutändan	ledde	mailkonversationen	fram	till	att	ett	avtalat	
möte	för	intervju	slogs	fast	samt	att	specialpedagogerna	var	väl	medvetna	om	vad	som	skulle	komma	
att	ske	under	själva	intervjutillfället.		
	
I	slutändan	blev	det	alltså	sex	specialpedagoger	som	intervjuades.	Av	forskningsetiska	skäl	(se	avsnitt	
5.7)	kan	det	inte	i	detalj	redogöras	för	respondenternas	bakgrund,	namn,	arbetsplats	etc.	Det	är	dock	
av	 intresse	att	 läsaren	sätts	 in	 i	en	kontext	 rörande	de	specialpedagoger	 som	 intervjuats	 i	 studien.	
Därav	följer	nedan	en	lista	på	studiens	respondenter:	
	
- Specialpedagog	1:	Kvinna	(63	år).	Verksam	i	en	kommun	med	ca	7600	invånare.	Specialpedagog	i	

kommunen	med	både	handledningsansvar	för	pedagoger	och	nära	arbete	med	elever	i	behov	av	
särskilt	stöd.	Verksam	på	en	ytterst	liten	skola	(100-200	elever).			
	

- Specialpedagog	2:	Man	(53	år).	Verksam	i	en	kommun	med	ca:	80	000	invånare.	
Utvecklingsledare	med	ansvar	för	sex	specialpedagoger	som	bistår	alla	kommunens	skolor.	Ingen	
nära	kontakt	med	enskilda	elever.	Kommunen	ligger	i	framkant	när	det	kommer	till	it-profilering.	
	

- Specialpedagog	3:	Kvinna	(52	år).	Verksam	i	en	kommun	med	ca:	33	000	invånare.	Aktiv	på	en	
medelstor	högstadieskola	(runt	400	elever).	Handledande	specialpedagog	med	
handledningsansvar	för	speciallärare.	Ingen	nära	kontakt	med	enskilda	elever.	Skolan	arbetar	
med	1-mot-1	lösning.	
	

- Specialpedagog	4:	Man	(55	år).	Verksam	i	en	kommun	med	över	930	000	invånare.	Aktiv	på	en	
av	stadens	lågstadieskolor	(800	elever).	Nära	arbete	med	enskilda	elever	i	behov	av	särskilt	stöd.	
Skolan	har	ingen	speciell	IT-profil.	
	

- Specialpedagog	5:	Kvinna	(39	år).	Verksam	i	en	kommun	med	ca:	550	000	invånare.	Arbete	som	
handledare	och	utbildare	för	andra	specialpedagoger	och	speciallärare.	Ingen	nära	kontakt	med	
enskilda	elever.	
	

- Specialpedagog	6:	Kvinna	(54	år).	Verksam	på	en	av	Sveriges	utlandsskolor.	Nära	arbete	med	
enstaka	elever	i	behov	av	särskilt	stöd.	Skolan	arbetar	med	1-mot-1	lösning.	

5.3	Genomförande	av	intervjuer	

Under	april-maj	2017	genomfördes	 intervjuer	med	sex	stycken	specialpedagoger	runt	om	i	Sverige.	
Intervjuerna	hade	beräknats	 ta	max	40	minuter	och	endast	en	gång	överskreds	den	överenskomna	
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tiden.	 Då	 också	 endast	 med	 två	 minuter.	 Jag	 ansåg	 det	 viktigt	 att	 hålla	 mig	 till	 den	 på	 förhand	
planerade	tiden	då	detta	ger	intervjuerna	en	större	likvärdighet	samt	att	det	åligger	intervjuaren	att	
förhålla	sig	och	ta	stor	hänsyn	till	tidsaspekten	(Johnson,	1984).	
	
Vid	 intervjuerna	 ställde	 jag	 som	 intervjuare	 frågor	 från	den	på	 förhand	 skapade	 intervjuguiden	 (se	
bilaga	 1).	 Guiden	 genomgicks	 plikttroget	 från	 den	 första	 till	 den	 sista	 frågan.	 Vid	 två	 tillfällen	
behandlades	 frågor	 från	den	 senare	delen	 av	 intervjuguiden	 tidigare	 i	 intervjun	då	 respondenten	 i	
fråga	började	behandla	just	en	sådan	aspekt	av	den	specialpedagogiska	professionen.	Då	det	ansågs	
lämpligt	kompletterades	 respondentens	svar	med	passande	 följdfråga	 från	det	på	 förhand	skapade	
följfrågedokumentet	 (se	bilaga	2)	eller	med	en	fråga	som	jag	som	intervjuare	ansåg	 lämplig	utefter	
studiens	syfte	och	frågeställning.	
	
Två	 av	 intervjuerna	 genomfördes	efter	övervägande	på	plats	 som	 föreslagits	 av	 respondenten.	Vid	
båda	 dessa	 tillfällen	 skedde	 intervjun	 på	 respondentens	 arbetsplats.	 De	 övriga	 intervjuerna	
genomfördes	via	kommunikationsprogrammet	Skype	då	personligt	möte	med	respondenten	inte	var	
möjligt.		
	
Samtliga	intervjuer	spelades	in.	Tre	av	intervjuerna	spelades	in	på	en	iPad	via	inspelningsprogrammet	
Voice	 Recorder	medan	 de	 övriga	 tre	 spelades	 in	 på	 en	 iPhone	 6	med	 samma	 inspelningsprogram.	
Valet	 att	 spela	 in	 intervjuerna	 grundade	 sig	 i	 följande:	 (1)	 Möjligheten	 att	 senare	 lyssna	 till	
respondenternas	 tonfall	 och	 uttryckssätt	 ansågs	 ge	 möjlighet	 till	 en	 djupare	 analys	 av	
respondenternas	svar.	(2)	Senare	transkribering	av	intervjun	ansågs	ge	möjlighet	till	en	mer	likvärdig	
analys	 av	 de	 olika	 intervjuerna.	 (3)	 Då	 iPaden	 samtidigt	 användes	 för	 att	 föra	 anteckningar	 blev	
inspelningen	 ”gömd”	 för	 respondenterna.	 Detsamma	 då	mobiltelefonen	 placerades	 skymd	 bakom	
iPaden.	 Detta	 innebar	 att	 det	 aldrig	 fanns	 någon	 synlig	 teknisk	 utrustning	 som	 påminde	
respondenterna	 om	 att	 de	 blev	 inspelade.	 En	 synlig	 inspelningsapparat	 kan	 hämma	 ärliga	
respondenter	 (Trost,	2005;	Bell,	 2016)	vilket	alltså	motverkades	genom	att	 inspelningen	doldes	 för	
respondenterna.	
	
Under	 samtliga	 intervjuer	 fördes	 sporadiska	 anteckningar	 för	 att	 visa	 respondenterna	 intresse.	
Samtidigt	ansågs	det	viktigt	att	även	visa	intresse	genom	kontinuerlig	ögonkontakt	vilket	alltså	ledde	
till	 att	 anteckningarna	var	 sporadiska.	Anteckningar	 tillsammans	med	ögonkontakten	 syftade	på	 så	
sätt	till	att	maximera	den	respekt	och	det	intresse	för	ämnet	som	visades	respondenterna	samtidigt	
som	jag	som	intervjuare	var	tydlig	med	att	aldrig	visa	ointresse	då	detta	kan	påverka	respondenterna	
negativt	(Trost,	2005).				
	
Då	intervjun	avslutats	gavs	respondenterna	inte	möjlighet	att	vid	senare	tillfälle	läsa	igenom	sina	svar	
för	 bekräftelse	 och	 godkännande.	 Då	 samtliga	 intervjuer	 avlöpte	 lugnt	 och	 metodiskt	 inom	 den	
uppsatta	 tidsramen	 ansågs	 det	 inte	 nödvändigt	 att	 på	 nytt	 besvära	 respondenterna	 för	 en	
konfirmation	 av	 intervjun	 (Trost,	 2005).	Därtill	 fanns	 ingen	 anledning	 att	 betvivla	 respondenternas	
ärlighet	under	intervjuerna	då	samtliga	intervjuer	genomfördes	utan	avbrott,	orosmoment	eller	yttre	
påverkningar.	Endast	en	av	respondenterna	bad	om	att	få	ta	del	av	studien	efter	dess	färdigställande	
vilket	självklart	utlovades	som	tack	för	respondentens	medverkan.		
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I	 flera	 av	 fallen	 fortsatte	 diskussionen	 om	 IKT	 och	 digitaliseringens	 påverkan	 på	 den	
specialpedagogiska	professionen	även	efter	 intervjuns	 fullbordande.	Dessa	 samtal	och	diskussioner	
har	 inte	använts	 i	studiens	resultat	och	analysdel	då	det	ansetts	att	dessa	(1)	varit	upprepningar	av	
frågor	och	svar	som	behandlats	under	intervjun.	(2)	Diskussioner	kring	IKT	och	digitalisering	som	inte	
har	med	den	specialpedagogiska	professionen	att	göra.	
	
Samtliga	intervjuer	transkriberades	tätt	inpå	intervjuns	fullbordande	för	största	möjliga	likvärdighet.	
Vid	transkriberingen	användes	inspelningsprogrammet	Voice	Recorder	(som	finns	för	både	iPad	och	
iPhone	 6)	 för	 att	 på	 nytt	 spela	 upp	 intervjuerna.	 Intervjun	 nedtecknades	 ordagrant	 med	 hjälp	 av	
ordbehandlingsprogrammet	Word.	

5.3	Analys	av	intervjuer	

Studien	har	utgått	och	använt	sig	av	den	analysmodell	som	tagits	fram	av	Trost	(2005,	s.131)	och	som	
enligt	denne	lämpar	sig	bra	för	just	den	här	typen	av	analys	(analys	av	semistrukturerade	kvalitativa	
intervjuer).	 I	 ett	 stort	 schema	 på	 1.5	 X	 1.5	 meter	 har	 samtliga	 respondenter	 blivit	 tilldelade	 en	
separat	spalt	(se	bilaga	5	för	modell	av	svarsschema).	Därefter	har	samtliga	frågor	nedtecknas	i	varsin	
kolumn.	Spalterna	och	kolumnerna	har	sammantaget	bildat	ett	rutmönster	vilket	redovisas	i	bilaga	3.	
I	varje	ruta	har	information	från	respondentens	svar	nedtecknats	med	noggrannhet.	På	så	vis	har	en	
tydlig	 överblick	 över	 varje	 respondents	 svar	 kunnat	 åstadkommas	 samtidigt	 som	 svarsschemats	
storlek	gjort	det	enkelt	att	urskilja	 tydliga	teman	 i	 respondenternas	gemensamma	tankegångar	och	
svar.	 Rutorna	 har	 i	 sig	 innehållit	 viktig	 information	 utan	 att	 de	 varit	 ”överfulla”.	 Allt	 för	 mycket	
information	i	rutorna	kan	leda	till	att	man	tappar	överblicken	över	analysen	(Trost,	2005).	
	
Analysmodellen	har,	som	nämnts	ovan,	möjliggjort	en	kodning	där	det	varit	enkelt	att	urskilja	såväl	
gemensamma	 teman	 för	 samtliga	 respondenter	 som	 den	 enskilde	 respondentens	 svar	 och	 tankar	
kring	en	viss	fråga.	Därtill	har	analysmodellen	och	schemats	storlek	bidragit	till	att	det	varit	enkelt	att	
titta	på,	och	föra	in,	både	enstaka	ord,	hela	meningar	och	längre	fraser.	Modellen	har	även	bidragit	
till	en	enkelhet	i	analysarbetet	då	det	varit	enkelt	att	först	arbeta	med	den	enskilde	respondentens	
svar	för	att	sedan	gå	över	för	att	överblicka	teman	som	rör	hela	respondentgruppen.	
	
Studiens	 resultat	 lägger	 fokus	på	de	 teman	 som	 finns	nedskrivna	 i	 intervjuguiden	 (se	bilaga	1)	och	
som	diskuterats	djupgående	under	intervjuerna.	Därtill	läggs	vikt	vid	den	helhetsbild	som	möjliggörs	
av	 analysmodellen.	 I	 kommande	 resultatdel	 finns	 ingenting	 som	 motiverar	 att	 ordagrant	 citera	
samtliga	 respondenters	 svar	 för	 samtliga	 frågor	 då	 detta	 inte	 ger	 den	 helhetsbild	 som	 studien	
eftersträvar.	Därtill	är	materialet	allt	för	omfattande	för	att	ordagranna	citeringar	skall	kunna	ses	som	
givande	och	läsvärda.		

5.4	Urval	

I	 studien	 använts	 ett	 kvoturval	 vilket	 innebär	 att	 författaren	 har	 kännedom	 om	 vissa	 relevanta	
egenskaper	hos	de	individer	som	utgör	urvalsgruppen	(Esaiasson,	2007).	Enligt	Esaiasson	är	kvoturval	
det	enda	legitima	alternativet	bland	de	urvalsmetoder	som	benämns	icke	slumpmässiga	urval.	Dessa	
innebär	i	sig	helt	enkelt	urval	där	inte	slumpen	avgör	vilka	som	deltar	i	studien	(Ibid.).	I	studien	har	de	
faktorer	 som	 varit	 väsentliga	 vid	 urvalet	 utgjorts	 av	 (1)	 tidigare	 relevant	 utbildning	 i	 form	 av	 en	
fullgjord	specialpedagogisk	utbildning	samt	(2)	 längden	på	den	tid	som	respondenterna	varit	aktiva	
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inom	 den	 specialpedagogiska	 professionen.	 Denna	 tid	 skall	 för	 studien	 ha	 varit	 minst	 7	 år.	
Specialpedagogerna	skall	alltså	ha	arbetat	sedan	innan	införandet	av	den	nya	läroplanen.		
	
Efter	att	ha	fastställt	vilka	relevanta	kriterier	som	studiens	tänkta	respondenter	skall	uppfylla	har	ett	
antal	 specialpedagoger	 som	 uppfyller	 dessa	 krav	 kontaktats.	 Dessa	 har,	 förutom	 att	 uppfylla	
ovanstående	 krav,	 valts	 ut	 då	 de	 uppvisar	 en	 variation	 i	 så	 väl	 arbetsuppgifter	 (handledande	
specialpedagoger,	 specialpedagoger	 som	 arbetar	 mer	 elevnära	 m.m.)	 som	 arbetsplatser	
(utlandsskolor,	 satsande	skolkommuner,	privatskolor,	kommunala	skolor	och	universitet).	Allt	detta	
gjordes	med	målet	att,	 trots	studiens	begränsade	storlek,	 få	ett	så	representativt	urval	som	möjligt	
(Bell,	2016).	För	mer	information	om	studiens	respondenter	se	avsnitt:	5.2.		
	
Vid	 urvalsprocessen	 har	 ingen	 hänsyn	 tagits	 till	 kön,	 ålder	 eller	 tidigare	 ikt-vana.	 Studiens	 syfte	 är	
som	tidigare	klargjorts	att	”undersöka	hur	verksamma	specialpedagoger	anser	att	de	påverkats	i	sin	
yrkesutövning	i	och	med	digitaliseringen	av	skolan	och	användandet	av	ikt-verktyg	i	undervisningen”.	
I	och	med	detta	blir	respondenternas	ålder	och	kön	irrelevanta	då	de	inte	påverkar	respondenternas	
egna	upplevelser.	Detta	då	en	person,	oberoende	om	hen	är	60	eller	40,	kan	uppleva	en	förändring	
över	en	sju-års	period	på	 liknande	sätt.	På	samma	sätt	kan	personen,	oberoende	av	ålder,	uppleva	
förändringen	på	olika	sätt.	Exempelvis	kan	två	personer	 i	50	års	åldern,	oberoende	av	att	de	är	 lika	
gamla,	 uppleva	 samma	 förändring	 på	 två	 helt	 olika	 sätt.	 Samma	 resonemang	 kan	 föras	 om	
personernas	 kön.	 En	 kvinna	 och	 en	 man	 kan	 uppleva	 en	 förändring	 både	 likartad	 och	 olikartad	
oberoende	av	sitt	kön.	Tidigare	ikt-vana	blir	på	liknande	sett	irrelevant	då	det	är	själva	upplevelsen	av	
den	möjliga	förändringen	som	studeras.	Vare	sig	en	person	är	enorm	kunnig	inom	ikt	eller	inte	så	är	
det	själva	förändringen	som	undersöks.	Förändringen	kan	vara	stor	eller	 liten	för	både	den	kunnige	
och	okunnige	beroende	på	hur	personen	upplever	situationen.	

5.5	Avgränsningar	

I	 studien	 har	 ett	 flertal	 avgränsningar	 gjorts	 för	 att	 optimera	 studiens	 metod,	 specificera	
undersökningarna,	öka	studiens	validitet	och	reabilitet	samt	möjliggöra	arbetet	inom	den	begränsade	
tidsramen.	
	
För	 det	 första	 har	 intervjuer	 endast	 gjorts	 med	 specialpedagoger	 som	 har	 en	 sammanhållen	
specialpedagogisk	utbildning	vid	högskola	eller	universitet.	Detta	val	har	gjorts	för	att	höja	studiens	
likvärdighet,	validitet	och	reabilitet.	Det	anses	troligt	att	specialpedagoger	som	alla	har	en	fullgjord,	
sammanhållen	utbildning	har	 genomgått	 liknande	utbildning	 även	om	utbildningen	 varit	 förlagt	 till	
olika	 lärosäten.	 Av	 denna	 anledning	 avgränsades	 intervjuerna	 också	 till	 att	 inte	 innefatta	
respondenter	som	läst	kurser	i	specialpedagogik	eller	på	andra	sätt	delat	upp	sin	utbildning.	
	
För	 det	 andra	 har	 intervjuer	 endast	 gjorts	 med	 specialpedagoger	 som	 (förutom	 att	 uppfylla	
ovanstående	kriterier)	har	en	lång	och	aktiv	yrkesperiod	inom	den	specialpedagogiska	professionen	
bakom	sig.	Alla	specialpedagoger	har	varit	aktiva	 i	minst	7	år	vilket	är	 innan	 införandet	av	den	nya	
läroplanen.	Majoriteten	av	specialpedagogerna	har	varit	aktiva	betydligt	längre.	Detta	val	gjordes	då	
studien	syftar	 till	att	undersöka	 förändring	 inom	den	specialpedagogiska	professionen	över	 tid.	För	
att	en	sådan	undersökning	skall	vara	möjlig	anses	det	viktigt	att	specialpedagogerna	som	intervjuas	
arbetat	aktivt	under	flera	år	för	att	kunna	göra	egna	jämförelser	med	hur	deras	profession	förändrats	
under	en	längre	tid.	
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Slutligen	har	 studien	begränsats	 till	 att	 innefatta	 sex	 intervjuer.	Denna	avgränsning	har	gjorts	efter	
studien	 begränsade	 tidsram	 och	 författarens	 ovana	 att	 genomföra	 intervjuer.	 Trost	 (2005)	 menar	
också	att	ett	fåtal	väl	genomförda	intervjuer	är	värdefullare	en	ett	större	antal	slarvigt	genomförda.	
Med	stöd	i	detta	resonemang	har	studien	fokuserat	på	att	genomföra	väl	organiserade	intervjuer	av	
hög	kvalitet.		

5.6	Validitet	och	reabilitet	

För	att	i	studien	åstadkomma	högsta	möjliga	reabilitet	(att	studien	mäter	det	den	är	avsedd	att	mäta)	
har	 en	 mängd	 åtgärder,	 alla	 rekommenderade	 av	 Trost	 (2005),	 vidtagits.	 För	 att	 säkerställa	 att	
intervjuguiden	 fyller	 sitt	 syfte	 gjordes	 från	 början	 ett	 flertal	 utkast	 som	 alla	 diskuterades	 med	
studiens	handledare.	Därefter	gjordes	även	en	provintervju	för	att	säkerställa	intervjuguidens	kvalitet	
och	uppskatta	en	rimlig	tidsram	för	de	kommande	intervjuerna.	
	
Samtliga	 intervjuer	 har	 följt	 samma	 intervjuguide	 och	 samma	 dokument	 för	 uppföljningsfrågor.	
Intervjuerna	 har	 spelats	 in	 under	 liknande	 omständigheter	 (dolda	 för	 respondenten)	 och	
transkriberats	 under	 första	 lediga	 tillfälle	 efter	 intervjun.	 Ingen	 transkribering	 har	 skett	mer	 än	 en	
dag	 efter	 intervjun	 fullbordats.	 När	 alla	 intervjuer	 transkriberats	 har	 materialet	 analyserats	 med	
samma	analysverktyg	av	samma	person	under	ett	flertal	tillfällen.	
	
Under	 ett	 flertal	 tillfällen	 har	 jag	 som	 författare	 kritiskt	 granskat	 mina	 metodval	 och	 mitt	 val	 av	
analysmodell.	 Detta	 för	 att	 ytterligare	 säkerställa	 studiens	 validitet	 då	 Bell	 (2016)	 menar	 att	 en	
författare	som	kritiskt	granskar	sig	själv	åstadkommer	en	högre	validitet.	
	
På	 liknande	 sätt	 har	 studien	 strävat	 efter	 att	 åstadkomma	 så	 hög	 reabilitet	 och	 tillförlitlighet	 som	
möjligt	 under	 samtliga	 delmoment.	 Det	 uppspelningsverktyg	 som	 använts	 vid	 transkriberingen	 av	
intervjuerna	 samt	 den	 analysmodell	 som	 använts	 i	 studien	 beräknas	 ge	 samma	 resultat	 oavsett	
användare	vilket	är	just	det	som	stärker	en	studies	reabilitet	(Bell,	2016).		
	
Det	skall	tilläggas	att	reabilitet	stammar	från	den	kvantitativa	forskningsgrenen	som	i	mångt	präglas	
av	en	stark	standardisering.	Av	denna	anledning	menar	Trost	 (2005)	att	det	 i	kvalitativa	studier	blir	
ofördelaktigt	att	prata	om	reabilitet	då	det	bygger	på	resonemanget	att	man	skall	få	samma	svar	på	
en	 fråga	 av	 olika	 individer	 vid	 olika	 tillfällen.	 En	 sådan	 konstans	 går	 inte	 att	 finna,	 vare	 sig	 i	 eller	
mellan	 individer,	 vilket	 gör	 reabilitetsbegreppet	 svårt	 att	 överföra	 till	 kvalitativ	 forskning	 (Trost,	
2005).		

5.7	Forskningsetik	

Då	 denna	 studie	 använder	 sig	 av	 intervjuer	 där	 respondenterna	 bidrar	med	 sina	 egna	 tankar	 och	
åsikter	har	det	varit	viktigt	att	 följa	de	forskningsetiska	principer	som	satts	upp	av	vetenskapsrådet	
(2002).	 Dessa	 har	 satts	 upp	 för	 att	 det	 ibland	 kan	 vara	 svårt	 att	 veta	 var	 gränserna	 för	
integritetskränkning	går	i	forskningssammanhang.		

	
Här	 följer	 en	 lista	 på	 de	 fyra	 forskningsetiska	 principerna,	 vad	 de	 innebär	 samt	 vad	 som	 gjorts	 i	
studien	för	att	uppfylla	dessa.		
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• Informationskravet	–	Forskarens	plikt	att	 informera	de	berörda	om	den	aktuella	 forskningens	
syfte.	 I	 denna	 studie	 åtföljs	 detta	 genom	 att	 samtliga	 respondenter	 på	 förhand	 blivit	
informerade,	 såväl	 skriftlig	 som	 muntlig,	 om	 syftet	 med	 studien.	 Innan	 respondenterna	
tackat	 ja	 till	 deltagande	 har	 samtliga	 fått	 möjlighet	 att	 lyfta	 frågor	 och	 funderingar	 kring	
studien	 samt	 konsekvenserna	 av	 deras	 egen	 medverkan.	
	

• Samtyckeskravet	 –	 Deltagare	 i	 en	 undersökning	 har	 rätt	 att	 själva	 bestämma	 över	 sin	
medverkan.	 Detta	 har	 efterlevts	 genom	 att	 en	 samtyckesblankett	 (se	 bilaga	 3)	 i	 förväg	
skickats	 ut	 till	 de	 objekt	 som	 valt	 att	 delta.	 Innan	 intervjun	 har	 blanketten	 gåtts	 igenom	
muntligt	och	eventuella	frågetecken	har	klargjorts	 innan	blanketten	signerats.	Objekten	har	
muntligt	informerats	om	frivillighet,	rätt	att	avbryta	samt	att	inga	påtryckningar	kommer	att	
ske	 från	 intervjuarens	 sida.	
	

• Konfidetialitetskravet	 –	Alla	 i	 en	 undersökning	 skall	 ges	 störta	möjliga	 konfidentialitet.	 I	 den	
samtyckesblankett	 (bilaga	 3)	 som	 skickats	 ut	 har	 reglerna	 kring	 konfidentialitet	 stått	
utskrivna.	 Detta	 har	 även	meddelats	muntlig	 innan	 intervju.	 Känsliga	 uppgifter	 har	 lagrats	
och	 rapporterats	 på	 sådant	 sätt	 att	 detta	 inte	 riskerar	 röja	 objektens	 identitet.		
	

• Nyttjandekravet	 –	 Insamlade	 uppgifter	 om	 enskilda	 personer	 får	 endast	 användas	 till	
forskningens	ändamål.	 I	 studien	används	de	 intervjuer	och	de	data	som	samlats	 in	endast	 i	
forskningssyfte.	Inga	data	har	använts	på	annat	sätt	efter	studiens	slut.	

	
Sammanfattningsvis	har	detta	avsnitt	redogjort	för	den	metod	som	använts	för	insamling	av	studiens	
material	 samt	 för	 den	 analysmodell	 som	 använts	 vid	 materialets	 analys.	 Vidare	 har	 studiens	
urvalsprocess	 och	 avgränsningar	 tydliggjorts	 och	 specifika	 avsnitt	 har	 tillägnats	 såväl	 validitet	 och	
reabilitet	 som	 forskningsetiska	 val.	Målet	 har	 varit	 att	 skänka	 läsaren	 en	 tydlig	 bild	 av	 hur	 studien	
genomförts	så	att	 läsaren	med	enkelhet	kan	förstå	hur	de	resultat	som	presenterats	framkommit.	 I	
nästkommande	 avsnitt	 ämnar	 jag	 presentera	 de	 resultat	 som	 framkommit	 utefter	 den	 analys	 som	
gjorts	av	studiens	material.	
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6. Resultat och analys 

I	detta	avsnitt	presenteras	de	resultat	som	framkommit	genom	de,	i	studien	genomförda,	kvalitativa	
intervjuerna	samt	en	analys	som	utförts	efter	de	teoretiska	perspektiv	som	använts	i	studien.	För	att	
skapa	maximal	 tydlighet	 för	 läsaren	blir	det	här	 relevant	att	på	nytt	nämna	studiens	 syfte:	Studien	
syftar	till	att	undersöka	hur	verksamma	specialpedagoger	anser	att	de	påverkats	i	sin	yrkesutövning	i	
och	med	digitaliseringen	av	skolan	och	användandet	av	ikt-verktyg	i	undervisningen	(Se	avsnitt:	1.1).	
	
Resultaten	från	de	kvalitativa	intervjuerna	kommer	att	redovisas	i	 löpande	text	under	de	respektive	
teman	som	tagits	 fram	 för	den,	 i	 studien	använda,	 intervjuguiden	 (se	bilaga).	 I	den	 löpande	 texten	
kommer	 det	 att	 göras	 ett	 fåtal	 citeringar	 där	 svarande	 respondent	 hänvisas	 till	 som	 ”respondent”	
eller	”specialpedagog”.	Detta	för	att	(1)	bidra	till	en	tydlig	redogörelse	för	studiens	resultat	som	inte	
påverkas	 av	 läsarens	 förmåga	 att	 hålla	 isär	 olika	 respondenter.	 (2)	 Bidra	 till	 att	 maximera	 de	
forskningsetiska	principer	som	studien	vilar	på	(se	avsnitt:	5.7)	
	
För	 att	 redovisningen	 av	 studiens	 resultat	 samt	 kopplingar	 till	 teoretiska	 perspektiv	 och	 tidigare	
forskning	 skall	 bli	 så	 tydliga	 som	 möjligt	 presenteras	 studiens	 resultat	 enligt	 följande:	 Först	
presenteras	studiens	resultat	i	den	löpande	text	och	under	de	tre	teman	som	det	redogjorts	för	ovan.	
Därpå	 sker	 analytiska	 kopplingar	 av	 studiens	 resultat	 till	 de	 teoretiska	 perspektiv	 som	 används	 i	
studien	 under	 underrubriken	 ”Analys	 efter	 teori”	 (se	 avsnitt:	 4	 för	 genomgång	 av	 teoretiska	
perspektiv).	Slutligen	sker	kopplingar	 till	 tidigare	 forskning	och	diskussion	av	studiens	resultat	samt	
vidare	analys	av	exempel	studiens	analysverktyg	i	nästkommande	avsnitt:	”diskussion”.		

6.1	Resultat	för	kvalitativa	intervjuer	–	Tema	1	(Egen	syn	på	ikt	och	digitalisering)	

Studien	visar	att	samtliga	specialpedagoger	hänvisar	till	digitaliseringen	som	någonting	som	innebär	
både	stora	möjligheter	 för	elevers	 lärande	och	utveckling	och	samtidigt	en	hel	del	svårigheter.	Alla	
specialpedagoger	 hänvisar	 till	 att	 digitaliseringen	 i	 skolan	 innebär	 användning	 av	 olika	 former	 av	
digitala	verktyg	och	program	som	skapats	 för	att	underlätta	elevernas	 lärande.	 I	 sina	beskrivningar	
hänvisar	 specialpedagogerna	 till	 olika	program	 för	 läs-	och	 skrivinlärning,	 användningen	av	datorer	
och	iPads	i	undervisningen,	inspelning	av	lektioner	och	lektionsmoment,	flippade	klassrum	(klassrum	
där	lektionen	visas	i	förväg	genom	t.ex.	en	film	på	internet)	samt	olika	program	som	skapar	intresse	
för	ämnet	hos	eleverna.	Endast	 två	 specialpedagoger	hänvisar	 till	 att	digitaliseringen	 för	dem	även	
innebär	 en	 annan	 typ	 av	 tanke	 pedagogisk	 tanke	 kring	 eleverna.	 Den	 ena	 av	 dessa	 säger	 att	
digitaliseringen	 för	 hen	 innebär	 ”en	möjlighet	 till	 att	 hjälpa	elever	med	olika	 förutsättningar”.	Den	
andre	beskriver	att	digitaliseringen	innebär	en	möjlighet	att	”undervisa	och	lära	på	nya	sätt”.	
 
På	frågan	om	vad	specialpedagogerna	anser	om	ikt-verktygens	och	digitaliseringens	möjligheter	att	
kunna	 bidra	 till	 elevers	 lärande	 är	 samtliga	 överens	 om	 att	 det	 finns	 stora	 möjligheter.	 Samtliga	
nämner	upprepade	gånger	under	sin	intervju	de	möjligheter	som	uppstår	kring	individualisering	och	
anpassning	i	och	med	användningen	av	digitala	verktygen.	Utefter	detta	resonemang	hänvisar	också	
hälften	 av	 specialpedagogerna	 till	 att	 de	 digitala	 verktygen	 bidrar	 till	 en	 normalisering	 för	 barn	 i	
behov	av	särskilt	stöd.	En	av	specialpedagogerna	visar	tydligt	upp	detta	resonemang	genom	att	säga	
”Eftersom	 alla	 har	 en	 iPad	 så	 är	 det	 ju	 inge	 konstigt	 om	 jag	 tar	 fram	min	 och	 då	 blir	 det	 ju	 inte	
utpekande	heller	så	jag	tycker:	super	bra!”.	Fyra	av	specialpedagogerna	talar	också	om	möjligheten	
av	att	 fånga	alla	elevers	 intresse	genom	användningen	av	digitala	 verktyg.	På	 samma	sätt	hänvisar	
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fyra	av	specialpedagogerna	till	möjligheten	att	snabbt	åstadkomma	resultat	med	digitala	hjälpmedel	
vilket	de	menar	är	en	fördel	då	du	arbetar	med	elever	som	uppvisar	koncentrationssvårigheter.		
	
Tre	specialpedagoger	berättar	också	om	möjligheterna	med	stavnings-	och	skrivprogram	som	på	olika	
sätt	underlättar	för	de	elever	som	ser	skrivning	som	någonting	jobbigt	och	svårt.	En	hänvisar	till	att	
digitaliseringen	skapar	många	möjligheter	 för	elevers	 lärande	då	de	”är	på	en	arena	de	känner	 till”	
och	att	ikt-verktygen	ger	möjlighet	att	konkretisera	och	skala	bort	saker	så	att	man	verkligen	jobbar	
med	 det	man	 förväntas	 göra.	 Därtill	 nämner	 flera	 att	 det	 inte	 finns	 någon	 ”fördröjning	 i	 arbetet”	
alltså	 att	 själva	arbetsprocessen	är	enkel	och	går	 framåt	 för	eleverna	då	man	arbetar	med	digitala	
verktyg.	 Alla	 specialpedagoger	 säger	 sig	 kunna	 se	 flera	möjligheter	 till	 att	 digitaliseringen	 och	 ikt-
verktyg,	rätt	använda,	bidrar	till	elevers	lärande.	
	
I	den	sista	frågan	för	temat	får	specialpedagogerna	utifrån	sig	själva	svara	på	vad	de	anser	om	olika	
svårigheter	 som	 kan	 finnas	 i	 och	med	 digitaliseringen	 av	 skolan	 och	 användningen	 av	 ikt-verktyg	 i	
undervisningen.	Här	blir	 tre	teman	tydliga.	Gemensamt	för	samtliga	specialpedagoger	är	att	de	alla	
ser	 lärarnas	 och	 skolpersonalens	 varierande	 kompetens	 inom	 ikt-verktyg	 som	en	 svårighet	 när	 det	
kommer	till	användningen	av	ikt-verktyg	i	skolan.	En	specialpedagog	beskriver	detta	enligt	följande:	
”…	ärligt	 talat	 så	 tycker	 jag	att	det	är	 lärarna.	Att	de	 inte,	 att	de	 inte	använder	det…”.	 Fem	av	 sex	
specialpedagoger	hänvisar	också	till	strulande	teknik	som	en	svårighet.	Här	ger	specialpedagogerna	
exempel	på	hur	skolan	de	arbetat	på	har	dålig	uppkoppling	och	att	datorerna	eller	iPadsen	eleverna	
använder	är	långsamma.		
	
Slutligen	hänvisar	också	fem	av	sex	specialpedagoger	till	problemet	med	att	man	tror	att	tekniken	är	
lösningen.	I	sina	resonemang	beskriver	specialpedagogerna	hur	skolpersonal	”skjuter	till”	en	elev	en	
iPad	eller	en	dator	i	tron	att	innehavet	av	ett	tekniskt	föremål	skall	leda	till	lärande.	I	detta	hänvisar	
en	 specialpedagog	 till	 att	 ”…det	är	 fortfarande	pedagogen	 som	är	det	 viktiga.	Det	måste	 finnas	en	
pedagogisk	tanke	med	det	man	gör…”.	En	annan	beskriver	 i	ett	 längre	resonemang:	”Allting	hänger	
på	 att	man	 har	 en	 god	 pedagog.	 Alltså	 ikt	 hänger	 ihop	med	 att	 det	 finns,	måste	 finnas,	 en	 tanke	
bakom	saker	och	ting.	Så	även	om	jag	har	en	tanke	och	för	ut	det.	Så	landar	inte	det	i	rätt	mylla	då	
gror	det	inte”.	

6.2	 Resultat	 för	 kvalitativa	 intervjuer	 –	 Tema	 2	 (Ikt	 och	 digitalisering	 i	
specialpedagogiken)	

Studien	 försöker	 genom	 sina	 intervjuer	 att	 besvara	 följande	 fråga:	På	 vilka	 sätt	 anser	 verksamma	
specialpedagoger	att	deras	yrkesutövning	påverkats	av	digitaliseringen	av	skolan	och	användningen	
av	 ikt-verktyg	 i	 undervisningen?	 (se	 avsnitt:	 1.2).	 För	 att	 möjliggöra	 detta	 fokuserar	 det	 andra	
intervjutemat	 (se	 bilaga	 1)	 på	 vad	 de	 verksamma	 specialpedagogerna	 anser	 om	 digitaliseringens	
påverkan	på	deras	yrkesprofession.	
 
Som	första	fråga	under	det	andra	intervjutemat	får	specialpedagogerna	svara	på	om	de	upplever	att	
de,	 i	 sin	 yrkesutövning,	 påverkats	 av	 skolans	 digitalisering	 och	 användandet	 av	 ikt-verktyg	 i	
undervisningen.	 Fem	 av	 de	 tillfrågade	 specialpedagogerna	 är	 överens	 om	 att	 deras	 profession	
påverkats	 mycket	 av	 skolans	 digitalisering	 och	 användandet	 av	 ikt-verktyg	 i	 undervisningen.	 En	
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specialpedagog	hävdar	att	skolans	digitalisering	inte	påverkat	hen	i	hens	yrkesroll	så	mycket	som	hen	
skulle	vilja.		
	
Av	de	specialpedagoger	som	upplever	att	deras	yrkesroll	påverkats	av	skolans	digitalisering	lyfter	fyra	
av	dem	fram	att	deras	yrkesroll	blivit	mer	handledande	i	takt	med	att	deras	arbetsplats	digitaliserats.	
De	beskriver	att	de	idag	arbetar	med	mer	handledande	frågor	mot	elever,	vårdnadshavare	och	lärare	
jämfört	med	vad	de	gjort	tidigare.	De	lyfter	också	fram	att	de	idag	har	större	möjligheter	att	arbeta	
med	 det	 ”pedagogiska	 frågorna”.	 Dessa	 förändringar	 förklarar	 specialpedagogerna	 med	 att	 den	
utvecklade	tekniken	ger	mer	möjligheter	att	individanpassa	undervisningen	i	klassrummet	vilket	gör	
att	de	i	sin	tur	kan	arbeta	mer	med	handledning	av	övrig	skolpersonal.	En	annan	förklaring	som	lyfts	
av	 flera	 är	 att	 den	 tekniska	 utvecklingen	 gett	 upphov	 till	 nya	 arbeten	 som	 ikt-pedagoger	 och	
skoldatatekspersonal.	 Dessa	 yrkeskategorier	 har	 övertagit	 arbetet	med	 den	 ”tekniska	 biten”	 vilket	
gör	att	specialpedagogerna	beskriver	sig	kunna	arbeta	mer	med	det	”pedagogiska”.	
	
Fyra	av	specialpedagogerna	säger	också	att	arbetet	på	arbetsplatsen	idag	blivit	mer	”enhetligt”	vilket	
bidrar	 till	 deras	mer	handledande	 funktion.	De	beskriver	 att	 digitala	 portaler	 skapar	 en	helhetssyn	
kring	olika	elevers	behov	vilket	gör	att	all	 skolpersonal	är	 insatt	 i	 elevens	 situation	och	 snabbt	kan	
begära	handledning	då	detta	anses	nödvändigt.	Den	specialpedagog	som	säger	sig	inte	påverkats	i	sin	
yrkesroll	så	mycket	som	hen	skulle	vilja	beskriver	att	hen	arbetar	på	en	skola	där	digitaliseringen	inte	
prioriterats.	Hen	tror	att	det	skulle	se	annorlunda	ut	på	en	annan	arbetsplats.	
	
Vid	en	jämförelse	mellan	hur	specialpedagogerna	arbetar	idag	och	innan	den	nya	läroplanen	(Lgr11)	
kom	ut	beskriver	flera	av	specialpedagogerna	att	det	nu	är	lättare	att	individanpassa	undervisningen	i	
klass	vilket	bidrar	till	deras	allt	mer	handledande	roll.	Fyra	av	specialpedagogerna	beskriver	att	man	
arbetar	mer	i	team	kring	elever	idag	vilket	de	menar	beror	på	både	en	förändrad	elevsyn	men	också	
möjligheten	till	att	spara	elevdata	och	resultat	digitalt.	Tre	av	specialpedagogerna	berättar	också	att	
de	 arbetar	mycket	mer	med	målen	 och	 uppföljning	 idag	 som	 en	 konsekvens	 av	 att	 de	 fyller	 i	 allt	
eleverna	 gör	 via	 en	 skolportal	 på	 internet.	 Ingen	 specialpedagog	 hävdar	 vid	 jämförelsen	 att	
yrkesrollen	är	oförändrad.	
	
När	specialpedagogerna	blir	tillfrågade	om	hur	de	ser	på	sin	egen	digitala	kompetens	svarar	fem	av	
sex	att	de	anser	sig	ha	god	digital	kompetens.	Av	dessa	hävdar	två	att	deras	goda	digitala	kompetens	
beror	på	att	de	 insett	att	digitala	 redskap	gynnar	de	elever	de	arbetar	med.	Två	hävdar	att	de	har	
duktiga	kollegor	som	hjälpt	dem	utveckla	sin	kompetens	och	en	säger	sig	ha	ett	stort	eget	intresse	för	
digital	teknik.	Fyra	specialpedagoger	menar	dock	att	de	har	god	digital	kompetens	på	det	sättet	att	
de	vet	vad	eleverna	är	i	behov	av	men	menar	samtidigt	att	de	får	kämpa	med	den	mer	tekniska	biten.	
Endast	 en	 säger	 sig	 ha	 en	 begränsad	 digital	 kompetens	 som	beror	 på	 rädslan	 att	 använda	 digitala	
redskap	med	vetskapen	om	att	hen	kan	göra	fel.		
	
Fem	 av	 sex	 specialpedagoger	 redogör	 för	 att	 de	 utvecklats	 mycket	 inom	 arbetet	 med	 ikt-verktyg	
sedan	de	började	arbeta	som	specialpedagoger.	Fyra	av	dessa	beskriver	att	de	har	ett	stort	intresse	
för	 vad	 de	 digitala	 verktygen	 kan	 åstadkomma	 för	 eleverna.	 Tre	 av	 dem	 beskriver	 att	 deras	
arbetsplatser	 länge	 prioriterat	 olika	 ikt-satsningar	 och	 att	 de	 fått	 gå	 på	 ett	 flertal	 utbildningar	 och	
workshops	inom	digitala	verktyg	och	ikt	i	undervisningen.	En	specialpedagog	beskriver	att	hen	gått	på	
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flera	kurser	men	att	hen	arbetar	så	långt	ifrån	eleverna	att	kunskapen	om	verktygen	aldrig	fastnar	då	
hen	inte	får	chansen	att	arbeta	praktiskt	med	verktygen.		
	
Specialpedagogerna	 får	 också	 frågan	 om	 hur	 de	 upplever	 den	 utbildning	 som	 finns	 för	
specialpedagoger	 och	 som	 berör	 de	 delar	 som	 handlar	 om	 ikt-verktyg	 i	 utbildningen	 och	 skolans	
digitalisering.	På	denna	fråga	svarar	 fem	av	sex	att	det	helt	beror	på	eget	 intresse.	Flera	menar	att	
det	 finns	 utbildning	 att	 tillgå	 men	 att	 man	 måste	 vara	 aktiv	 själv	 i	 sitt	 sökande	 efter	 passande	
utbildningar.	Tre	av	specialpedagogerna	lyfter	också	fram	att	det	handlar	mycket	om	den	arbetsplats	
där	man	 arbetar.	Om	de	 tycker	 att	 digitalisering	 är	 viktigt	 och	 ser	 till	 att	 utbilda	 sin	 personal	med	
digital	kompetens.	En	av	specialpedagogerna	säger	att	det	inte	finns	mycket	utbildning	att	tillgå	och	
att	hen	ser	detta	som	ett	problem.	

6.3	 Resultat	 för	 kvalitativa	 intervjuer	 –	 Tema	 3	 (Digitaliseringens	 påverkan	 på	
eleverna	och	dig)	

Likt	 studiens	 andra	 intervjutema	 försöker	 besvara	 frågeställningens	 första	 fråga	 (se	 avsnitt:	 1.2)	
försöker	studiens	tredje,	och	avslutande,	intervjutema	svara	på	följande	fråga:	På	vilka	sätt	förändrar	
digitaliseringen	 av	 skolan	 och	 användandet	 av	 ikt-verktyg	 i	 undervisningen	 verksamma	
specialpedagogers	möjligheter	att	bidra	till	elevers	lärande	och	utveckling?		
	
I	 den	 inledande	 frågan	 för	 detta	 tema	 får	 specialpedagogerna	 svara	 på	 hur	 de	 tycker	 att	
digitaliseringen	 av	 skolan	 och	 användningen	 av	 ikt-verktyg	 i	 undervisningen	 har	 förändrat	 deras	
möjligheter	 att	 bidra	 till	 elevers	 utveckling.	 Fem	 av	 sex	 specialpedagoger	 lyfter	 då	 den	 ökade	
möjligheten	till	individanpassning	beroende	på	de	allt	fler	och	allt	bättre	digitala	verktygen	som	finns	
att	tillgå.		

Fem	 av	 specialpedagogerna	 är	 överens	 om	 att	 digitaliseringen	 av	 skolan	 och	 användningen	 av	 ikt-
verktyg	 i	 undervisningen	 i	 hög	 grad	 förändrat,	 och	 ökat,	 deras	möjligheter	 att	 bidra	 till	 elevernas	
lärande	 och	 utveckling.	 Förutom	 den	 ökade	 möjligheten	 till	 individualisering	 berättar	 fyra	 av	
specialpedagogerna	om	upplevelser	där	man	via	digitala	verktyg	lyckats	nå	och	intressera	elever	som	
innan	 varit	 negativt	 inställda	 till	 ett	 ämne.	 Till	 detta	 är	 den	 vanligaste	 förklaringen	 bland	
specialpedagogerna	att	de	upplever	att	eleverna	får	arbeta	med	ett	redskap	de	känner	till	i	en	”miljö”	
de	är	vana	vid.	Den	specialpedagog	som	inte	är	överens	med	de	andra	säger	att	all	digital	användning	
beror	på	den	praktiserande	pedagogen	utan	att	göra	ett	större	resonemang	kring	detta.	

Flera	av	de	andra	fem	specialpedagogerna	 lägger	också	fram	andra	exempel	på	hur	digitaliseringen	
förändrat	 deras	möjligheter	 att	 bidra	 till	 elevers	 lärande.	 Tre	 av	 dem	 trycker	 på	 vikten	 av	 att	 det	
bland	de	många	apparna	och	programmen	finns	något	som	”passar	alla”.	Två	av	dem	talar	också	om	
den	 likvärdighet	 som	 uppstår	 i	 utbildningen	 då	man	 använder	 sig	 av	 1-mot-1	 lösningar,	 iPads	 och	
datorer.	Detta	då	de	menar	att	antalet	verktyg	ger	större	möjligheter	att	ge	alla	elever	möjlighet	till	
inlärning.	Exempelvis	berättar	en	att	kunskapsinhämtningen	inte	blir	begränsad	då	man	kan	lyssna	på	
ett	läromedel	istället	för	att	behöva	läsa	det	själv.	

Specialpedagogerna	 får	 också	 beskriva	 hur	 de	 tycker	 att	 arbete	 med	 digitala	 verktyg	 påverkar	
eleverna.	 Fyra	av	 specialpedagogerna	berättar	då	om	normaliseringen	av	elever	 i	behov	av	 särskilt	
stöd.	De	framlägger	exempel	där	de	berättar	om	att	elever	som	arbetar	med	datorer	eller	iPads	inte	
blir	så	utpekade	att	de	är	i	behov	av	särskilt	stöd.	Exempelvis	funderar	ingen	över	om	man	får	sin	bok	
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uppläst	 för	 sig	via	datorn	om	alla	ändå	sitter	och	 läser	vid	skärmen.	 	På	 liknande	sätt	beskriver	 tre	
specialpedagoger	 olika	 situationer	 där	 de	 digitala	 verktygen	 bidrar	 till	 elevernas	 självkänsla.	 De	
berättar	att	det	via	olika	presentationsprogram	är	enkelt	att	nå	snabba	resultat	 för	elever	som	är	 i	
behov	 av	 ett	 ”start	 och	 ett	 stopp”	 i	 sin	 undervisning.	 Tre	 specialpedagoger	 ger	 också	 exempel	 på	
situationer	när	de	digitala	verktygen	även	bidragit	till	att	elever	med	koncentrationssvårigheter	visat	
på	större	förmåga	att	hålla	fokus.	Detta	säger	specialpedagogerna	beror	på	möjligheten	att	avgränsa	
och	koncentrera	ett	arbete	med	hjälp	av	olika	appar.		

Specialpedagogerna	 beskriver	 också	 tre	 områden	 där	 eleverna	 påverkas	 negativt	 av	 den	 ökande	
användningen	av	ikt-verktyg.	Dels	beskriver	fyra	specialpedagoger	hur	upphoppande	sociala	medier	
och	så	kallade	”notiser”	kan	vara	ett	 stort	 störningsmoment	 får	både	 individer	och	grupper	då	det	
avbryter	den	övning	eller	det	arbete	som	eleverna	ägnar	sig	åt.	Detta	skapar	också	en	otrolig	stress	
hos	eleverna.	Tre	specialpedagoger	beskriver	också	att	det	ofta	kan	bli	så	att	man	jobbar	med	saker	
som	man	 inte	borde	 jobba	med.	Exempelvis	kan	det	 finnas	så	mycket	att	välja	på	bland	appar	och	
program	 att	 man	 ibland	 arbetar	 mer	 med	 det	 som	 är	 ”roligt”	 än	 med	 det	 som	 är	 kopplat	 till	
kunskapskravens	 läroplan.	Specialpedagogerna	beskriver	här	svårigheterna	med	att	man	”måste	ha	
en	tanke	och	begränsa	sig,	annars	tappar	man	bort	sig	bland	alla	möjligheter”.	Slutligen	beskriver	fem	
specialpedagoger	problemet	med	att	elever	ibland	”skjuts	till”	en	iPad	i	tron	om	att	hen	kommer	att	
lära	sig	något	och	att	eleverna	då	blir	ensamma	i	sitt	lärande.		

Specialpedagogerna	beskriver	en	förändring	i	kommunikationen	på	arbetsplatsen	som	kommer	sig	av	
skolans	 digitalisering.	 Samtliga	 specialpedagoger	 upplever	 att	 de	 har	 aktiv	 kontakt	 med	 alla	 sina	
kollegor	via	mail.	Fyra	specialpedagoger	upplever	att	man	arbetar	mycket	i	team	kring	eleverna,	att	
man	hjälps	åt	mer	och	kan	aktivt	arbeta	med	formativa	bedömningar	och	stöd	genom	olika	digitala	
lär-portaler.	 Två	 av	 specialpedagogerna	 lyfter	 också	 fram	 att	 de	 upplever	 att	 man	 idag	 ser	 sina	
kollegor	mindre	”på	riktigt”	då	man	har	så	många	kontakter	via	exempelvis	mail.		

Slutligen	 får	 specialpedagogerna	 frågan	 om	 de	 anser	 att	 användningen	 av	 ikt-verktyg	 i	
undervisningen	och	digitaliseringen	av	skolan	förenklat	eller	försvårat	deras	yrkesutövning.	Samtliga	
specialpedagoger	 är	 överens	 om	 att	 digitaliseringen	 förenklat	 deras	 profession.	 Det	 vanligaste	
argumentet	 för	 detta	 är	 de	 många	 möjligheter,	 verktyg	 och	 arbetssätt	 som	 möjliggjorts	 genom	
digitaliseringen.	 Fem	 av	 sex	 specialpedagoger	 nämner	 exempelvis	 de	 olika	 stavnings-,	 läs-	 och	
skrivprogrammen	som	möjliggör	ett	helt	annat	arbete	med	elever	med	dyslexi.	Tre	specialpedagoger	
lägger	också	vikt	vid	möjligheterna	att	driva	handledning	på	ett	annat	plan	och	på	så	sätt	bidra	 till	
utvecklingen	 av	 pedagogiken	 på	 skolan.	 I	 resonemanget	 talar	 specialpedagogerna	 också	 om	 den	
förändrade	möjligheten	att	faktiskt	vara	den	som	ansvarar	för	utvecklingen,	för	in	nya	program	och	
utvärderar	vad	skolan	behöver.	

De	 svårigheter	 som	 tas	 upp	 rörande	 digitaliseringen	 berör	 främst	 tre	 områden.	 För	 det	 första	
upplever	 fyra	specialpedagoger	stress	då	man,	 i	och	med	digitaliseringen,	 förväntas	vara	nåbar	och	
uppdaterad	och	kunnig.	Det	vill	säga,	man	skall	alltid	finnas	nåbar	via	mail	och	alltid	ha	koll	på,	och	
kunna	försvara,	olika	program	och	digitala	verktyg.	För	det	andra	hänvisar	samtliga	specialpedagoger	
till	 det	 redan	nämnda	dilemmat	med	 ”tekniken	 som	 lösning”.	 Samtliga	 specialpedagoger	 anser	 att	
tekniken	bara	är	ett	verktyg.	Det	anser	alla	att	pedagogen	är	den	viktigaste	delen	i	 lärandet	och	att	
man,	när	man	använder	digitala	verktyg,	måste	ha	en	tydlig	pedagogisk	tanke.	Fyra	specialpedagoger	
hänvisar	slutligen	till	strulande	teknik	och	dålig	uppkoppling	som	problem	med	digitaliseringen.	Detta	
uttrycks	genom	att	långsamma	datorer	gör	att	du	”tappar	de	elever	du	försöker	fånga”.	
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6.4	Resultat	för	kvalitativa	intervjuer	–	En	ovidkommande	aspekt?	

Vid	en	granskning	av	studiens	resultat	är	det	viktigt	att	lyfta	att	inget	mönster	gällande	aspekter	som	
skolans	 storlek,	 kommunens	 storlek	 1-mot-1	 lösning,	 satsningar	 riktade	 mot	 ikt	 i	 kommunen,	
elevantal	eller	årskurs	på	eleverna	gått	att	 finna.	Det	finns	exempelvis	 inget	 i	studien	som	tyder	på	
att	specialpedagoger	som	arbetar	på	en	skola	med	1-mot-1	lösning	har	bättre	digital	kompetens	än	
de	specialpedagoger	som	inte	gör	det.	Det	ges	heller	inget	stöd	till	att	specialpedagoger	som	arbetar	
på	 skolor	 med	 1-mot-1	 lösning	 har	 samma	 upplevelse	 kring	 skolans	 digitalisering	 eller	 samma	
pedagogiska	digitala	kompetens.	
	
På	liknande	sätt	finns	inget	resultat	som	stödjer	att	specialpedagoger	som	arbetar	i	stora	kommuner	
(kommuner	med	minst	500	000	invånare)	delar	 liknande	upplevelser	kring	yrkets	digitalisering.	 Inte	
heller	finns	mönster	som	tyder	på	att	detta	skulle	gälla	de	som	arbetar	i	mindre	kommuner	(under	50	
000	 invånare).	 Det	 finns	 heller	 inga	 mönster	 som	 tyder	 på	 att	 de	 som	 arbetar	 närmre	 eleverna	
(arbetar	 i	 nära	 kontakt	 med	 elever	 i	 behov	 av	 särskilt	 stöd)	 har	 liknande	 upplevelser	 av	
digitaliseringen.	Det	finns	heller	inget	som	stödjer	att	dessa	specialpedagoger	skulle	besitta	en	högre	
pedagogisk	digital	kompetens	än	de	som	arbetar	längre	från	eleverna.	
	
Endast	 ett	 mönster	 går	 att	 finna	 när	 det	 gäller	 specialpedagogikens	 digitalisering	 och	
specialpedagogernas	 upplevelse	 kring	 den.	 Specialpedagogerna	 lyfter	 alla	 samma	 dilemman,	
utmaningar	 och	möjligheter	med	 ikt-verktyg	 och	 digitalisering.	 Oavsett	 stor	 eller	 liten	 arbetsplats,	
oavsett	 arbetsuppgifter,	 oavsett	 elevantal,	 oavsett	 kommun	 de	 är	 verksamma	 i,	 oavsett	 ålder.	
Samtliga	 specialpedagoger	 talar	om	såväl	digitaliseringens	möjligheter	 som	 risker	på	 likartade	 sett.	
De	 lyfter	 alla	 olika	 aspekter	 av	 digitaliseringen	 som	 skär	 genom	 gränserna	mellan	 dessa	 kriterier.	
Exempelvis	 kan	 en	 specialpedagog	 vid	 en	 liten	 utlandsskola	 dela	 digitala	 upplevelser	 med	
specialpedagoger	 verksamma	 vid	 stora	 skolor	 i	 några	 av	 Sveriges	 största	 städer.	 Specialpedagoger	
verksamma	 vid	 skolor	 med	 1-mot-1	 lösning	 kan	 dela	 upplevelser	 med	 de	 verksamma	 i	 pyttesmå	
kommuner	helt	utan	IT-satsningar.	

6.5	Analys	efter	teori	–	Krumsviks	modell	

Då	de	kvalitativa	 intervjuerna	analyserats	 visar	 studiens	 resultat	upp	 flera	kopplingar	 till	 Krumsviks	
modell	 för	 pedagogisk	 digital	 kompetens	 (se	 avsnitt:	 4.3).	 Först	 och	 främst	 anser	 5	 av	 6	
specialpedagoger	 att	 de	 besitter	 en	 god	 digital	 kompetens.	 Därtill	 talar	 samtliga	 specialpedagoger	
under	intervjuernas	första	tema	om	digital	kompetens	som	användningen	av	digitala	verktyg.	Denna,	
digitala	kompetens,	går	att	jämställa	med	det	Krumsvik	(2011)	beskriver	som	grundläggande	digitala	
färdigheter	(att	kunna	använda	digital	teknik).		
	
Tre	av	specialpedagogerna	beskriver	också	att	de	får	kämpa	mer	med	den	”tekniska”	biten	men	att	
de	anser	sig	besitta	goda	kunskaper	 i	vad	deras	elever	är	 i	behov	av.	2	av	specialpedagogerna	talar	
därtill	 under	 intervjuernas	 första	 tema	 om	 hur	 digitala	 verktyg	måste	 ses	 som	 något	mer	 än	 bara	
digitala	verktyg.	Samtliga	specialpedagoger	beskriver	också,	någon	gång	under	intervjun,	hur	digitala	
verktyg	 kan	 användas	 för	 att	 normalisera,	 individualisera,	 bistå	 och	 förändra	 undervisningen.	
Samtliga	specialpedagoger	ger	också	något	exempel	på	situationer	där	ikt-verktyg	kan	användas	som	
pedagogiska	 hjälpmedel.	 Dessa	 resonemang	 och	 förhållningssätt	 motsvarar	 det	 Krumsvik	 (2011)	
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beskriver	 som	 didaktisk	 ikt-kunskap	 (att	 förstå	 hur	 tekniken	 kan	 bidra	 till	 undervisningen	 och	
lärandet).	
	
Tre	 specialpedagoger	 beskriver	 också	 hur	 de	 genom	 förändrad	 handledning,	 som	 konsekvens	 av	
skolans	digitalisering	kan	vara	med	och	bidra	till	utvecklingen	på	skolan,	 till	och	med	vara	den	som	
ansvarar	 för	 utvecklingen.	 Detta	 visar	 på	 en	 kompetens	 jämförbar	 med	 den	 Krumsvik	 (2011)	
benämner	 lärandestrategier	 (en	 metastrategi	 för	 hur	 grundläggande	 digitala	 färdigheter	 och	
didaktiskt	ikt-kunskap	skall	implementeras	i	det	pedagogiska	landskapet).	
	
Slutligen	 pratar	 samtliga	 specialpedagoger	 såväl	 om	 den	 digitala	 teknikens	 möjligheter	 som	
svårigheter.	 Bland	möjligheterna	 nämns	 normalisering,	 individualisering,	 skapande	 av	 intresse	 och	
program	 som	 förenklar	 arbetet.	 Bland	 negativa	 aspekter	 nämns	 framförallt	 stress,	 pop-ups	 som	
försvårar	koncentrationen	och	att	elever	ofta	skjuts	till	en	iPad	i	tron	om	att	lärande	kommer	att	ske	
automatiskt.	Krumsvik	 (2011)	beskriver	sitt	 sista	steg,	digital	bildning,	som	ett	metaperspektiv	över	
modellens	delar	där	man	funderar	över	hur	teknik	påverkar	individer	i	samhället	och	överväganden	
om	 hur	 teknik	 påverkar	 det	 sätt	 vi	 lär	 oss	 på.	 Även	 om	 detta	 inte	 uttrycks	med	 samma	 ord	 visar	
specialpedagogernas	 resonemang	 upp	 likheter	 med	 denna	 förmåga.	 Då	 det	 handlar	 just	 om	 att	
fundera	över	hur	tekniken	påverkar	hur	vi	lär	oss.	

6.6	Analys	efter	teori	–	Design	för	lärande	

Kress	och	Selander	(2010)	menar	att	dagens	samhälle	skapar	nya	plattformar	som	är	både	formella	
(skolan)	 och	 informella	 (hemmet).	 De	 menar	 vidare	 att	 detta	 ställer	 krav	 på	 nya	 kunskaper	 som	
kritiskt	 tänkande	 och	 samarbetsförmåga	 och	 att	 detta	 i	 sin	 tur	 omformar	 rollerna	 för	 elever	 och	
pedagoger.	Slutligen	bidrar	de	kraven	på	de	nya	kunskaperna	till	att	omforma	rollerna	för	både	lärare	
och	elever.	För	läraren	blir	huvudfokus	att	skapa	goda	lärmiljöer	för	eleverna	och	”designa”	lärandet	
så	att	eleverna	får	ut	så	mycket	som	möjligt	av	sin	lärprocess.	Eleverna	i	sin	tur	för	en	större	roll	som	
”lärandeindivider”	och	blir	mer	ansvariga	för	sitt	lärande	(för	djupare	genomgång	av	teorin	se	avsnitt:	
4.2).		
 
Studiens	resultat	ger	stöd	till	Kress	och	Selander	på	det	sätt	att	fem	av	sex	specialpedagoger	hävdar	
att	deras	profession	förändrats	i	och	med	skolans	digitalisering.	Flera	av	specialpedagogerna	hävdar	
att	 de	 fått	 en	mer	 handledande	 roll	 vilket	 stämmer	överens	med	den	 roll	 som	Kress	 och	 Selander	
(2010)	beskriver	som	”designande”.	Samtliga	specialpedagoger	pratar	också	om	digitaliseringen	som	
normaliserande,	 individualiserande,	 intresseskapande	 och	 som	 något	 som	 stödjer	 eleverna	 i	 deras	
lärande	 och	 utveckling.	 Samtidigt	 som	 specialpedagogerna	 får	 en	 mer	 handledande	 roll	 stämmer	
detta	också	överens	med	det	Kress	och	Selander	 (Ibid.)	menar	med	att	 rollen	 fokuserar	mer	på	att	
skapa	goda	förutsättningar	för	elevens	lärande.		
	
Samtliga	specialpedagoger	tar	upp	hur	olika	program	går	att	använda	till	olika	elever	och	flera	pratar	
om	att	skapa	intresse	genom	de	digitala	verktygen	och	att	hitta	något	som	”passar	alla”.	Majoriteten	
av	 specialpedagogerna	 nämner	 också	 individualisering	 och	 anpassning	 av	 lärandet	 som	 några	 av	
fördelarna	 med	 digitala	 verktyg.	 Detta	 går	 i	 linje	 med	 Kress	 och	 Selanders	 (2010)	 tankar	 om	 att	
”design	för	lärande”	sätter	lärandeindividen	i	fokus	och	att	teorin	möjliggör	en	analys	av	hur	individer	
behandlar	 sin	 lärandeprocess	 genom	 att	 ställa	 frågor	 som:	 ”Hur	 har	 läraren	 designat	
lärandesekvensen?”	och	på	vilket	sätt	är	en	representation	meningsfull	för	studenten?”.		
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På	 samma	 sätt	 som	 design	 för	 lärande,	 enligt	 Kress	 och	 Selander	 (2010)	 sätter	 lärandeindividen	 i	
fokus	talar	studiens	resultat	för	att	det	ges	mer	tid	till	specialpedagoger	att	just	fundera	över	frågan	
”på	vilket	sätt	är	en	representation	meningsfull	för	studenten?”.	Detta	styrks	dels	av	resultatet	som	
nämnts	 ovan,	 att	 det	 specialpedagogiska	 yrket	 blivit	 mer	 handledande.	 Dels	 styrks	 det	 också	 av	
resultatet	att	fyra	specialpedagoger	menar	att	de	har	god	digital	kompetens	då	de	vet	vad	eleverna	
”är	 i	 behov	 av”	 i	 sitt	 lärande.	 Detta	 visar	 på	 att	 design	 för	 lärande	 genom	 digitala	 verktyg	 och	
didaktiska	 frågor	 hänger	 samman.	 Detta	 får	 också	 stöd	 av	 studiens	 resultat	 att	 samtliga	
specialpedagoger	 säger	 att	 den	 viktigaste	 personen	 för	 lärandet	 är	 pedagogen.	 Det	 visar	 ännu	 en	
gång	att	didaktiska	frågor	och	digitala	verktyg	i	skolan	är	sammankopplade.	
	
Kress	och	Selander	(2010)	hävdar	att	deras	teori	utmanar	till	att	se	lärandeprocesser	på	nya	sätt.	Det	
kan	 ligga	 sanning	 i	 detta.	 Studiens	 resultat	 stödjer	 dock	 inte	 blankt	 teorin	 om	 att	 eleven	 blir	mer	
ansvarig	i	sitt	lärande.	Detta	diskuteras	ytterligare	i	studiens	diskussion.	

6.7	Analys	efter	teori	–	Perspektiv	på	specialpedagogik	

Gemensamt	 för	 specialpedagogerna	 i	 studien	 är	 att	 de	 alla	 pratar	 om	 hur	 digitala	 redskap	 och	
verktyg	 underlättar	 för	 eleverna	 i	 deras	 lärande.	 De	 talar	 som	 sagt	 om	 normalisering,	
individualisering	 i	 klassrummet,	 att	 skapa	 intresse	 och	 att	 olika	 appar	 och	 program	 hjälper	 elever	
med	läs	och	skrivsvårigheter.	
	
Sett	utifrån	ett	specialpedagogiskt	perspektiv	kan	studiens	resultat	tolkas	på	flera	sätt.	”Boomen”	av	
diagnostiseringar	som	beskrivits	av	flera	forskare	och	instanser	(Skolverket,	2009;	Skolinspektionen,	
2011;	Hjörne	&	Säljö,	2008)	återspeglas	i	hur	specialpedagogerna	talar	om	dyslexi,	ADHD	och	andra	
diagnoser.	Samtliga	specialpedagoger	 talar	också	om	hur	olika	 ikt-verktyg	kan	bistå	elever	 som	har	
olika	 svårigheter.	 Att	 lägga	 svårigheten	 hos	 individen,	 sätta	 in	 särskilt	 stöd	 relaterat	 till	 elevens	
svårigheter	 och	 att	 tala	 om	 elever	 med	 svårigheter	 är	 det	 som	 symboliserar	 det	 kategoriska	
perspektivet	på	specialpedagogik	(Emmanuelsson,	Persson	&	Rosenqvist,	2001).	
	
Samtidigt	beskriver	specialpedagogerna	hur	digitala	verktyg	gör	det	möjligt	att	anpassa	det	särskilda	
stödet	 i	 klassrummet,	 att	 bedriva	 mer	 likvärdig	 undervisning,	 att	 normalisera	 och	 öka	 elevernas	
självkänsla.	 Detta,	 att	 skapa	 samhörighet	 trots	 avvikelse	 och	 att	 ge	 särskilt	 stöd	 för	 att	 anpassa	
undervisningens	innehåll.	Att	tala	om	att	elever	har	svårigheter,	ligger	helt	i	linje	med	det	relationella	
perspektivet.	
	
Att	 båda	 perspektiven	 återspeglas	 i	 studiens	 resultat	 säger	 ingenting	 om	 vilket	 perspektiv	 som	
dominerar	utan	återspeglar	 i	hög	grad	det	som	Persson	och	andra	forskare	framskjutit	 tidigare.	Att	
specialpedagogiken	kommer	ur	det	kategoriska	perspektivet,	 vilket	också	har	en	”boom”	 idag	men	
att	forskningsfokus	håller	på	att	flyttas	mer	åt	det	relationella	hållet.	Studiens	resultat	visar	också	på	
likheter	med	Nilholms	(2007)	dilemma	perspektiv	där	man	utgår	ifrån	individens	speciella	behov	och	
försöker	 se	 helheten	 i	 situationen	 för	 att	 bäst	 kunna	 bistå	 eleven.	 Detta	 då	 ingen	 av	
specialpedagogerna	talar	om	olika	syner	på	arbetet	utan	istället	pratar	om	hur	man	kan	bistå	elever	
på	olika	sätt.		
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I	och	med	ovanstående	resonemang	är	det	 inte	konstigt	att	samtliga	specialpedagogiska	perspektiv	
är	 representerade	 bland	 studiens	 specialpedagoger.	 Det	 har	 heller	 inte	 varit	 studiens	 syfte	 att	
undersöka	 vilket	 specialpedagogiskt	 perspektiv	 som	 dominerar	 bland	 svenska	 specialpedagoger.	
Samtidigt	så	skulle	det	vara	intressant	att	ytterligare	undersöka	hur	digitaliseringen	relaterar	till	olika	
specialpedagogiska	perspektiv,	något	som	diskuteras	vidare	i	studiens	slutsats.	

6.8	 Analys	 efter	 teori	 –	 Pedagogisk	 digital	 kompetens,	 design	 för	 lärande	 och	
specialpedagogiska	perspektiv	

Studiens	 resultat	 visar	 hur	 skolans	 digitalisering	 och	 det	 ökande	 användandet	 av	 ikt-verktyg	 i	
undervisningen	 förändrat	 den	 specialpedagogiska	 professionen.	 Yrket	 har	 blivit	 mer	 handledande,	
specialpedagogiken	 flyttas	 in	 i	 klassrummet	 och	 man	 arbetar	 mer	 i	 team	 kring	 elever.	 Samtidigt	
uppvisar	flera	specialpedagoger	en	god	pedagogisk	digital	kompetens	och	förmåga	att	både	använda	
digitala	verktyg	och	veta	hur	de	bör	användas	för	att	gynna	elevernas	lärande	och	utveckling.	
	
Utefter	 detta	 blir	 det	 intressant	 att	 titta	 på	 hur	 ikt-verktyg,	 digitalisering	 och	 specialpedagogik	
samverkar.	Studiens	 resultat	 styrker	att	 ikt-verktyg	och	digitalisering	möjliggör	en	 specialpedagogik	
som	 utgår	 från	 det	 relationella	 perspektivet	 i	 den	 aspekt	 att	 särskilt	 stöd	 ges	 genom	 anpassad	
undervisning	och	innehåll.	Även	i	aspekten	att	skapa	samhörighet	trots	avvikelse	bidrar	ikt-verktygen	
till	en	normalisering	av	de	elever	som	är	i	behov	av	särskilt	stöd.	
	
På	 samma	 sätt	 visar	 studiens	 resultat	 att	 dessa	 perspektiv	 tillsammans	 skapar	 liknande	 former	 av	
lärande	utifrån	det	kategoriska	 specialpedagogiska	perspektivet.	 Ikt-verktygen	möjliggör	ett	 särskilt	
stöd	som	är	direkt	relaterat	till	individens	behov.		
	
Då	 de	 båda	 specialpedagogiska	 perspektiv	 som	 beskrivs	 ovan	 förtydligas	 av	 digitaliseringen	 inom	
specialpedagogiken	 visar	 studiens	 resultat	också	hur	det	 tredje	perspektivet,	 dilemmaperspektivet,	
samspelar	 med	 skolans	 digitalisering	 och	 specialpedagogernas	 pedagogiska	 digitala	 kompetens.	
Digitaliseringen	och	pedagogiskt	digital	kompetens	skapar,	enligt	studiens	resultat,	möjligheter	att	se	
bortom	 perspektiven	 och	 istället	 lägga	 fokus	 vid	 den	 enskilde	 individens	 miljö,	 svårigheter	 och	
situation.	 Istället	 för	att	använda	sig	av	ett	specifikt	specialpedagogiskt	perspektiv	kan	man	 istället,	
med	en	digital	skola	och	pedagogisk	digital	kompetens,	kombinera	dessa	för	att	skapa	bästa	möjliga	
förutsättningar	för	eleven	som	lärandeindivid.	
	
Vidare	visar	studiens	resultat	hur	skolans	digitalisering	och	den	ökande	användningen	av	ikt-verktyg	
får	specialpedagogernas	yrkesroll,	samt	elevernas	 lärande	roll,	att	 förändras	enligt	de	mönster	som	
Kress	och	Selander	 (2010)	argumenterat	 för.	Specialpedagogen	blir	en	designer	 för	situationer	som	
skall	skapa	bästa	möjliga	förutsättningar	för	elevens	 lärande.	Detta	exempelvis	genom	att	välja	rätt	
program	och	app	till	eleven	eller	genom	att	välja	rätt	ikt-verktyg	för	elevens	vidare	arbete.	På	samma	
sätt	blir	eleven	en	aktiv	”lärandeindivid”	som	ansvarar	för	sitt	lärande.	Det	blir	möjligt	för	eleven	att	
arbeta	i	klassrummet	med	stöd	av	såväl	program	som	lärare	och	specialpedagog.		
	
På	 ovanstående	 sätt	 visar	 studiens	 resultat	 hur	 digitalisering,	 pedagogisk	 digital	 kompetens	 och	
specialpedagogik	 är	 nära	 sammanlänkat.	 Specialpedagogerna	 i	 studien	 visar,	 genom	 studiens	
resultat,	hur	dagens	specialpedagogik	utvecklats	i	takt	med	skolans	digitalisering.	Samtidigt	visas	hur	
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de	 förändrade	 lärandeformer	 som	 Kress	 och	 Selander	 (2010)	 talar	 om	 blir	 tydliga	 även	 inom	
specialpedagogiken	 och	 att	 detta	 fordrar	 pedagogisk	 digital	 kompetens	 bland	 landets	
specialpedagoger.	
	
Detta	avsnitt	har	 redogjort	 för	 studiens	 resultat	utifrån	 studiens	 syfte	och	 frågeställningar	 samt	de	
tre	teman	som	skrivits	fram	som	övergripande	för	studiens	intervjuguide.	Därpå	har	studiens	resultat	
analyserats	utifrån	de	teoretiska	perspektiv	som	används	i	studien.	Analysdelen	syftar	till	att	koppla	
studiens	 resultat	 till	 de	 teoretiska	perspektiven	utan	att	 jag	 som	 författare	vill	 göra	anspråk	på	att	
värdera	dessa	kopplingar.	 I	nästkommande	diskussionsavsnitt	kommer	studiens	resultat	att	kopplas	
till	 den	 tidigare	 forskning	 som	 framlagts	 (se	 avsnitt:	 3).	 En	 diskussion	 kommer	 också	 föras	 kring	
studiens	metod	samt	de	möjliga	orsaker	som	ligger	till	grund	för	studiens	resultat.	
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7. Diskussion 

Syftet	 med	 denna	 studie	 har	 varit	 att	 undersöka	 hur	 verksamma	 specialpedagoger	 anser	 att	 de	
påverkats	 i	 sin	yrkesutövning	 i	och	med	digitaliseringen	av	skolan	och	användandet	av	 ikt-verktyg	 i	
undervisningen.	Detta	har	gjorts	genom	att	försöka	finna	svaren	på	nedanstående	två	frågor:	

• På	 vilka	 sätt	 anser	 verksamma	 specialpedagoger	 att	 deras	 yrkesutövning	 påverkats	 av	
digitaliseringen	 av	 skolan	 och	 användningen	 av	 ikt-verktyg	 i	 undervisningen?	
	

• På	 vilka	 sätt	 förändrar	 digitaliseringen	 av	 skolan	 och	 användandet	 av	 ikt-verktyg	 i	
undervisningen	verksamma	specialpedagogers	möjligheter	att	bidra	 till	 elevers	 lärande	och	
utveckling?		

I	 följande	 avsnitt	 analyseras	 och	 diskuteras	 studien	 resultat	 utifrån	 studiens	 syfte	 och	
frågeställningar,	 tidigare	 forskning	 och	 de	 teoretiska	 perspektiv	 som	 används	 i	 studien	 och	 redan	
blivit	genomgångna	under	föregående	avsnitt.	

7.1	Pedagogisk	digital	kompetens	bland	specialpedagoger	

Studiens	resultat	visar	att	fem	av	sex	specialpedagoger	anser	sig	ha	en	god	digital	kompetens	och	att	
flera	 av	 dem	 dessutom	 känner	 att	 deras	 styrka	 ligger	 i	 att	 veta	 hur	 man	 didaktiskt	 skall	 kunna	
använda	de	digitala	verktygen	för	att	detta	skall	gynna	eleverna.	Dessa	resultat	går	emot	de	tidigare	
studier	som	Samuelsson	(2014)	och	Krumsvik	 (2011;	2008)	presenterat.	Dessa	forskare	har	 i	sin	tur	
menat	att	svenska	lärare	ofta	saknar	pedagogisk	digital	kompetens	och	framförallt	den	förmåga	som	
innebär	att	man	vet	hur	man	skall	använda	de	digitala	verktygen	i	didaktiska	sammanhang.		
	
En	anledning	till	att	resultaten	skiljer	sig	mot	de	Krumsvik	och	Samuelsson	presenterat	skulle	kunna	
vara	att	deras	forskning	framförallt	riktar	sig	mot	lärare	och	att	 lärare	i	sin	tur	inte	har	den	tid	som	
krävs	 för	 att	 riktigt	 kunna	 sätta	 sig	 in	 i	 olika	 digitala	 redskap	 då	 deras	 arbete	 innehåller	 väldigt	
varierade	uppgifter.	En	specialpedagog	vars	uppdrag	är	att	stärka	elever	i	behov	av	särskilt	stöd	kan	
ha	den	tid	detta	arbete	kräver	då	det	på	ett	annat	sätt	ingår	i	specialpedagogens	uppdrag.	
	
Resultaten	 går	 också	 emot	 de	 som	 Brodin	 och	 Lindstrand	 (2003;	 2004)	 redovisat.	 Dessa	 forskare	
menar	att	svenska	specialpedagoger	ofta	saknar	den	kunskap	som	krävs	om	ikt-verktyg	för	att	kunna	
handleda	 elever	 i	 deras	 lärande.	 En	 anledning	 till	 att	 resultaten	 skiljer	 sig	 så	 skulle	 kunna	 vara	 att	
dessa	studier	är	13	respektive	14	år	gamla	och	att	det	i	det	”digitala	samhällets	tid”	bör	räknas	som	
en	 ganska	 lång	 tid.	 Sedan	 dess	 har	 en	 rad	 fortbildningar	 sjösatts,	 specialpedagogerna	 har	 kunnat	
inhämta	digitala	 kunskaper	 i	 såväl	 formella	 som	 informella	 sammanhang	och	på	 så	 vis	 breddat	 sin	
kunskap.		
	
En	 annan	 anledning	 till	 att	 specialpedagogerna	 upplever	 att	 de	 besitter	 en	 god	 pedagogisk	 digital	
kompetens	 torde	 vara	 förändringen	 i	 uppdraget.	 Då	 studien	 visat	 att	 fem	 av	 specialpedagogerna	
upplever	att	digitaliseringen	förändrat	deras	uppdrag	och	gjort	det	mer	”handledande”	skulle	detta	
också	 kunna	 vara	 ett	 tecken	 på	 att	 det	 finns	 mer	 tid	 åt	 att	 vara	 den	 som	 skapar	 utveckling	 för	
eleverna	genom	att	sätta	sig	in	i	olika	verktyg.	Något	som	flera	specialpedagoger	också	beskrivit.		
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Vad	som	än	skiljer	 resultaten	åt	 så	visar	denna	studie	 jämför	med	 föregående	studier	på	en	större	
pedagogisk	digital	kompetens	bland	specialpedagogerna.	Något	som	bör	tolkas	som	positivt.	Det	är	
också	 intressant,	 ur	 ett	 teoretiskt	 perspektiv,	 att	 se	 att	 specialpedagogerna	 besitter	 pedagogisk	
digital	kompetens	på	alla	fyra	nivåer	sett	efter	Krumsviks	(2011;	2008)	modell.	Detta	kan	dels	bero	på	
den	 specialpedagogiska	 professionen	 i	 sig.	 Att	 denna	 yrkesgrupp	 redan	 besitter	 en	 hög	 didaktisk	
kunskap	då	de	vidareutbildats	och	ofta	har,	som	en	del	av	sitt	uppdrag,	att	handleda	och	tänka	kring	
hur	olika	didaktiska	verktyg	kan	implementeras	i	utbildningen	och	gynna	elevers	lärande.		
	
Det	 skall	 också	 sägas	 att	 dagens	 samhälle	 i	 sig	 kan	 vara	 en	 av	 anledningarna	 till	 den	 ökande	
pedagogiska	 digitala	 kompetensen.	 Detta	 argument	 grundar	 sig	 i	 alla	 de	 studier	 som	 visat	 att	 den	
digitala	 tekniken	får	större	plats	 i	 såväl	skola	som	samhälle	 (OECD,	2006;	2010;	Enochsson	&	Rizza,	
2009;	Enochsson,	2010;	Skolverket,	2013;	Skolverket,	2015).	Ett	förändrat	samhälle	som	kräver	mer	
av	sina	medborgare	digitalt	skulle	också	kunna	bidra	till	att	skapa	ett	samhälle	där	medborgarna	är	
mer	 digitala.	 Med	 grundläggande	 digitala	 kompetenser	 som	 inhämtas	 på	 informella	 arenor	 kan	
specialpedagogerna	 direkt	 ägna	 sig	 åt	 de	 mer	 didaktiska	 frågorna	 och	 på	 så	 sätt	 växer	 deras	
pedagogiska	digitala	kompetens.	

7.2	De	positiva	effekterna	av	ikt	

Studiens	 resultat	 har	 visat	 hur	 samtliga	 specialpedagoger	 lyft	 fram	 positiva	 aspekter	 av	 ikt.	 En	 av	
dessa	är	entusiasm,	engagemang	och	 intresse	 för	olika	uppgifter.	Dessa	 resultat	 går	 i	 linje	med	de	
som	 Chou,	 Bloch	 och	 Jesness	 (2012)	 visade	 upp	 i	 sin	 studie	 där	 elever	 och	 lärare	 i	 år	 nio	 som	
arbetade	med	iPads	visade	ett	större	engagemang	inför	skolarbetet.	En	orsak	till	detta	kan	man	anta	
ligger	i	det	som	också	nämns	av	flera	specialpedagoger,	att	eleverna	befinner	sig	på	en	arena	där	de	
känner	sig	hemma	och	som	är	bekant	för	dem.	
	
En	 annan	 anledning	 till	 engagemanget	 för	 skoluppgifter	 som	 kommer	 med	 de	 digitala	 verktygen	
skulle	 kunna	 vara	 den	 snabba	 respons	 och	 feedback	 som	många	 av	 dessa	 verktyg	möjliggör.	 Även	
detta	nämns	av	ett	 flertal	specialpedagoger.	 I	större	klasser	där	 läraren	 inte	hinner	med	alla	elever	
skulle	detta	kunna	vara	en	anledning	till	att	elever	känner	att	de	både	får	hjälp	och	att	de	lyckas	även	
om	läraren	inte	är	den	som	står	för	feedbacken	i	stunden.			
		
Intressant	är	också	att	studiens	resultat	visar	hur	kommunikationen	på	arbetsplatsen	förändrats	och	
att	 specialpedagogerna	 upplever	 att	 det	 är	 lättare	 att	 arbeta	 i	 team	 kring	 olika	 elever.	
Specialpedagogerna	 lyfter	att	enkelheten	 till	 kommunikation	gör	det	 lättare	 för	all	 skolpersonal	att	
vara	insatt	i	en	elevs	situation.	Detta	går	i	linje	med	den	forskning	som	presenterats	av	forskare	som	
Kjällander	(2011)	och	Burden,	Hopkins,	Male,	Martin	och	Trala	(2012).	En	orsak	till	detta	skulle	kunna	
vara	den	enkelhet	 till	 kommunikation	som	de	digitala	verktygen	bidrar	 till.	Exempelvis	kan	du	med	
mail	 skriva	och	 svara	när	du	 själv	 finner	det	möjligt.	Du	kan	 som	 lärare	eller	 specialpedagog	också	
spara	 anteckningar	 om	 en	 elev	 på	 ställen	 (digitala	 portaler)	 där	 dina	 arbetskollegor	 kan	 ta	 del	 av	
informationen.	På	så	sätt	behöver	du	som	lärare	och	specialpedagog	inte	alltid	vara	närvarande	vid	
t.ex.	ett	möte	för	att	vara	införstådd	med	vad	som	sagts	om	hur	man	skall	arbeta	kring	eleven.	
	
Just	denna	aspekt,	att	de	digitala	verktygen	möjliggör	en	annan	form	av	kommunikation,	talar	också	
visar	 också	 hur	 studien	 även	 stödjer	 de	 skotska	 forskarna	 (Burden,	 Hopkins,	Male,	Martin	&	 Trala	
2012)	att	digital	 teknik	även	påverkar	kommunikationen	mellan	hem	och	skola.	Skottarna	har	visat	
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att,	 när	 elever	 tar	 hem	 iPads,	 så	 leder	 detta	 till	 ett	 större	 engagemang	 bland	 föräldrarna.	 Genom	
digitala	 portaler,	 och	 beroende	på	 att	många	hem	 i	 Sverige	 idag	 är	 utrustade	med	någon	 form	av	
dator	eller	iPad,	är	det	troligt	att	just	själva	”hemtagandet”	av	tekniken	inte	längre	är	nödvändig	för	
att	åstadkomma	detta.	

7.3	Ikt	i	specialpedagogiken	

Då	specialpedagogerna	i	studien	ansett	att	deras	digitala	kompetens	är	god	är	detta	ett	tecken	på	att	
de	många	förordningar	och	implemeteringssatsningar	som	gjorts,	såväl	internationellt	som	nationellt	
(OECD,	2006;	2010;	Enochsson	&	Rizza,	2009;	Enochsson,	2010;	Skolverket,	2013;	Skolverket,	2015),	
påverkat	specialpedagogernas	digitala	kunskaper.		

I	 ett	mer	 specifikt,	 specialpedagogiskt	 sammanhang,	har	 studiens	 specialpedagoger	 talat	 sig	 varma	
för	kompensatoriska	hjälpmedel	som	stavningsprogram,	 inlästa	 läromedel,	appar	som	ger	feedback	
och	möjliggör	 en	 annan	 typ	 av	 koncentration	 vilket	 stödjer	 de	 studier	 som	 presenterats	 av	 Fälth,	
Gustafson,	Tjus,	Heimann	och	Svensson	(2013)	samt	Doig,	van	den	Heuvel-Panhuizen	och	Peltenburg	
(2009).	 	 En	 av	 anledningarna	 till	 detta	 skulle	 kunna	 ligga	 i	 möjligheten	 att	 avgränsa	 arbetet	 som	
många	digitala	program	medför.	Exempelvis	kan	du	genom	en	matematik-app	välja	att	arbeta	med	
enbart	divisionsuppgifter	om	det	är	det	du	som	elev	behöver	 träna	på.	Du	 får	 snabb	 feedback	och	
programmet	låter	dig	anpassa	svårighetsgraden	efter	förmåga.	

En	annan	anledning	till	att	ikt-verktygen	fungerar	bra	som	kompensatoriska	hjälpmedel	skulle	kunna	
ligga	 i	 deras	 breda	 användningsområde.	 Ett	 mer	 traditionellt	 läromedel,	 exempel	 en	 läsförståelse	
bok,	är	anpassad	till	att	öva	endast	läsförståelse.	En	iPad	där	emot	kan	användas	för	att	ladda	ned	en	
mängd	 program:	 läsförståelseprogram,	 matematikprogram,	 geografikartor	 etc.	 Detta	 hindrar	 dock	
inte	iPaden	att	endast	öppna	upp	det	program	som	eleven	skall	använda	i	stunden.	På	så	sätt	kan	en	
elev	i	behov	av	särskilt	stöd	finna	alla	sina	hjälpmedel	på	ett	och	samma	ställe.			

För	att	ta	ett	annat	specifikt	exempel	så	har	alla	specialpedagoger	lyft	ikt-verktygens	fördelar	när	det	
gäller	 just	 läs-	och	skrivinlärning.	Detta	har	också	visats	 tidigare	av	Fälth,	Gustafson,	Tjus,	Heimann	
och	 Svensson	 (2013).	 Anledningen	 till	 detta	 skulle	 kunna	 vara	 enkelheten	 i	 att	 göra	 om	 när	 du	
misslyckas.	 Skriver	 du	 fel	med	 penna	 behöver	 du	 sudda	 och	 sedan	 prova	 igen.	 Ett	 digitalt	 verktyg	
kanske	suddar	ut	ordet	sav	sig	själv,	visar	hur	du	skall	skriva	och	sedan	får	du	själv	prova	att	skriva.	
Allt	utan	att	du	behöver	ha	en	pedagog	i	närheten.	Närheten	till	denna	feedback,	enkelheten	i	att	få	
en	ny	chans	och	möjligheten	att	göra	rätt	snabbt	efter	att	du	gjort	fel	torde	alla	vara	anledningar	till	
att	ikt-verktyg	fungerar	så	bra	som	kompensatoriska	hjälpmedel.	

7.4	Den	ovidkommande	aspekten	

Det	 är	 omöjligt	 att	 inte	 lägga	 vikt	 vid	 det	 faktum	 att	 studiens	 resultat	 inte	 visar	 några	 som	 helst	
mönster	 gällande	 specialpedagogernas	 arbetsplatser,	 de	 kommuner	 de	 är	 verksamma	 i,	 skolornas	
storlek	 och	 elevantal,	 IT-satsningar,	 1-mot-1	 lösningar	 etc.	 Kan	 det	 verkligen	 vara	 så	 att	 dessa	
aspekter	är	så	ovidkommande	som	studien	visar?	
	
Enda	sättet	att	svara	på	denna	fråga	är	genom	vidare	forskning.	En	anledning	till	att	sådana	mönster	
inte	gått	att	finna	är	att	studien	i	sig	är	för	liten	för	att	sådana	mönster	skall	vara	möjliga	att	se.	En	
större	 studie	 med	 bredare	 urval	 skulle	 exempelvis	 kunna	 upptäcka	 mönster	 av	 nämnda	 karaktär.	
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Genom	att	intervjua	fler	specialpedagoger	och	inrikta	intervjuerna	mot	exempelvis	specialpedagoger	
verksamma	 i	 förorter	 och	 i	 stora	 städer	 kanske	 man	 skulle	 kunna	 få	 fram	mer	 specifika	 mönster	
gällande	exempelvis	elevantal	och	IT-satsningar	på	arbetsplatsen.	
	
Det	skall	heller	inte	ses	som	orimligt	att	digitala	upplevelser	snarare	har	med	individen	att	göra	och	
att	den	upplevelsen	i	sig	är	frånkopplad	exempelvis	vilken	kommun	man	arbetar	i.	Exempelvis	skulle	
det	 kunna	 tänkas	möjligt	 att	 två	 specialpedagoger	 verksamma	 på	 samma	 arbetsplats	 har	 två	 helt	
olika	upplevelser	av	yrkets	digitalisering.	Det	är	 just	en	sådan	argumentation	som	studiens	 resultat	
ger	 stöd	 till.	 På	 samma	 sätt	 skulle	 det	 även	 kunna	 vara	 helt	 tvärt	 om:	 att	 specialpedagoger	
verksamma	på	helt	olika	platser	och	med	helt	olika	 förutsättningar	har	exakt	samma	upplevelse	av	
yrkets	digitalisering.	
	
Då	studien	är	 relativt	 liten	är	det	omöjligt	att	utefter	studiens	 resultat	 slå	 fast	hur	det	 förhåller	 sig	
med	ovanstående	resonemang.	Det	är	dock	intressant	att	aspekter	som	skolstorlek,	IT-satsningar	och	
liknande	 inte	 verkar	 spela	 det	 minsta	 roll	 för	 hur	 specialpedagoger	 upplever	 yrkets	 digitalisering.	
Istället	verkar	denna	upplevelse	ligga	mer	hos	den	enskilde	individen,	oberoende	av	yttre	faktorer.		

7.5	De	stora	frågorna	–	Förändringar	i	specialpedagogiken	
Studiens	 resultat	 visar	 på	 stora	 förändringar	 inom	 den	 specialpedagogiska	 professionen.	 Många	
upplever	 att	 yrket	 fått	 en	mer	 handledande	 roll,	 att	 det	 är	 lättare	 att	 individualisera	 och	 anpassa	
undervisningen	 efter	 elevernas	 behov,	 att	 kommunikationen	 på	 arbetsplatsen	 förändrats	 till	 det	
bättre	 och	 att	 det	 är	 lättare	 att	 skapa	 engagemang	 kring	 olika	 uppgifter	med	 hjälp	 av	 ikt-verktyg.	
Specialpedagogerna	har	också	lyft	att	man	arbetar	mer	i	team	kring	lever	och	att	det	är	lättare	för	all	
personal	på	skolan	att	sätta	sig	in	i	en	elevs	specifika	behov.		

Vad	 är	 då	 anledningarna	 till	 förändringarna	 inom	 det	 specialpedagogiska	 yrket?	 En	 av	 dem	 skulle	
kunna	antas	vara,	 som	också	nämns	ovan,	att	alla	de	nationella	och	 internationella	 satsningar	som	
gjorts	 inom	digitalisering	 till	 hög	 grad	påverkat	både	 specialpedagogernas	 arbete	och	 skolvärlden	 i	
stort.	Fler	digitala	verktyg,	fortbildningar	samt	ett	förändrat	samhälle	där	en	informell	arena	skapar	
lärande	 kring	 teknisk	 utrustning	 och	 ikt-verktyg	 torde	 alla	 vara	 pelare	 i	 det	 förändrade	
specialpedagogiska	yrket.	

En	annan	anledning	till	yrkets	förändring	skulle	kunna	 ligga	 i	de	nya	möjligheter	till	 samarbete	som	
digitaliseringen	 skapar.	 Om	 specialpedagogerna	 förut	 arbetat	 nästan	 som	 speciallärare,	 närmare	
eleverna	 i	 behov	 av	 särskilt	 stöd,	 är	 det	 kanske	 så	 att	 digitala	 lär-portaler	 och	 skolplattformar	
förändrat	 detta.	 Eftersom	 ikt-verktyg	 möjliggör	 att	 en	 hel	 del	 specialundervisning	 kan	 ske	 inom	
klassrummets	 gränser	 behöver	 specialpedagogerna	 idag	 inte	 arbeta	 enskilt	med	 vissa	 elever	 i	 lika	
stor	 utsträckning.	 Då	 kan	 de	 istället	 ägna	 sig	 åt	 det	 som	 är	 tänkt	 med	 yrket.	 Att	 handleda	 andra	
lärare,	sätta	sig	in	i	vad	olika	elever	behöver	och	bidra	till	den	pedagogiska	utvecklingen	på	skolan.	

Förändringarna	 inom	 yrket	 skulle	 också	 kunna	 ha	 att	 göra	 med	 vad	 digitaliseringen	 för	 med	 sig	
förutom	 ikt-verktygen.	 Exempelvis	 skapas	 i	 och	 med	 digitaliseringen	 nya	 yrkeskategorier	 som	 ikt-
pedagoger	 och	 skoldatatekspersonal.	 Dessa	 har	 i	 uppgift	 att	 vara	 insatta	 i	 olika	 ikt-verktyg	 och	
program	 som	 stödjer	 lärandet.	 När	 dessa	 har	 ”huvudansvar”	 för	 den	 tekniska	 biten	 så	 får	
specialpedagogerna	i	sig	möjlighet	att	ägna	sig	åt	det	de	ska,	nämligen	handleda	i	pedagogiska	frågor.	
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Vad	 studien	 inte	 tar	 upp	 i	 större	 utsträckning	 är	 andra	 saker	 som	också	 skulle	 kunna	påverka	 den	
specialpedagogiska	 professionen.	 Ja,	 studien	 syftar	 till	 att	 undersöka	 upplevda	 förändringar	 i	
anknytning	 till	 skolans	 digitalisering	 men	 är	 det	 verkligen	 så	 enkelt?	 Kan	 man	 säga	 att	 skolans	
digitalisering	 står	 fri	 från	 andra	 saker	 som	 också	 påverkar	 hur	 vi	 ser	 på	 specialpedagogiken.	
Förflyttningen	inom	specialpedagogiken,	från	kategoriskt	till	relationellt	perspektiv,	skulle	i	sig	också	
kunna	vara	en	orsak	till	förändringarna	inom	professionen.	Den	förändrade	elevsynen	som	Kress	och	
Selander	talar	om,	skulle	också	kunna	vara	en	sådan.	
	
Studien	 utesluter	 inte	 att	 dessa	 saker	 också	 spelar	 en	 roll	 i	 förändringarna	 inom	 den	
specialpedagogiska	professionen.	 Inte	heller	gör	studien	anspråk	på	att	undersöka	samtliga	orsaker	
till	 förändring	 inom	det	 specialpedagogiska	yrket.	Visst	 är	dock	att	det	de	 senaste	åren	 skett	 stora	
förändringar	 inom	 professionen	 för	 verksamma	 specialpedagoger	 och	 att	 flera	 av	 dessa,	 enligt	
studiens	resultat,	kan	kopplas	till	skolans	digitalisering	och	den	ökande	användningen	av	ikt-verktyg	i	
undervisningen.			

7.6	De	stora	frågorna	–	Möjligheter	att	bidra	till	lärande	och	utveckling	

Fler	möjligheter	att	individualisera	undervisningen,	att	hitta	program	som	passar	alla,	att	normalisera	
barn	 i	 behov	av	 särskilt	 stöd,	 att	 tillhandahålla	 specialundervisning	 inom	klassrummets	 fyra	 väggar	
och	 att	 skapa	 bättre	 självkänsla	 hos	 den	 här	 elevgruppen.	 Allt	 detta	 har	 tagits	 upp	 av	 studiens	
specialpedagoger	som	möjligheter	 för	att	anpassa	undervisningen	 för	barn	 i	behov	av	särskilt	 stöd.	
Allt	detta	har	också,	av	specialpedagogerna	själva,	härletts	till	skolans	digitalisering	och	den	ökande	
användningen	av	ikt-verktyg	i	undervisning.		
	
Man	kan	fråga	sig	hur	alla	dessa	förändringar,	eller	utvecklingar,	kan	göras	möjliga	genom	införandet	
av	 modern	 teknik	 i	 skolvärlden?	 En	 anledning	 torde	 vara	 det	 ”gömda”	 stödet	 som	 flera	
specialpedagoger	talat	om.	Alltså	att	en	elev,	genom	att	arbeta	med	en	dator,	blir	normaliserad	då	
alla	andra	elever	också	använder	dator.	Om	man	t.ex.	behöver	 lyssna	på	en	text	på	datorn	och	alla	
andra	 också	 arbetar	med	 en	 dator	 så	 är	 det	 ingen	 som	 tänker	 så	mycket	 på	 att	 någon	 använder	
hörlurar.		
	
Specialpedagogernas	 resonemang	 kring	 elevers	 normalisering	 anser	 jag	 vara	 ett	 av	 de	 viktigaste	
resultaten	 i	 studien.	 Detta	 skulle	 kunna	 tolkas	 som	 att	 digitaliseringen	 bidrar	 med	 förändringar	
bortom	lärandet.	Ett	öppnare	klassrum.	Ett	klassrum	där	elever	i	behov	av	särskilt	stöd	har	en	given	
plats.	Då	forskningen	kring	specialpedagogik	samtidigt	flyttas	från	ett	kategoriskt	mot	ett	relationellt	
specialpedagogiskt	perspektiv	skall	man	 inte	utesluta	att	skolans	digitalisering	påverkar	även	synen	
på	elever	i	behov	av	särskilt	stöd.	I	ett	sådant	fall	skulle	det	kunna	komma	att	bli	intressant	att	se	vad	
digitaliseringen	kan	komma	att	göra	för	elevers	likvärdighet	i	framtiden.	
	
En	stor	anledning	till	förändringarna	i	specialpedagogernas	möjligheter	att	bidra	till	elevernas	lärande	
och	utveckling	torde	även	vara	det	engagemang	som	digital	teknik	och	ikt-verktyg	väcker.	Detta	har	
både	 studiens	 specialpedagoger	 och	 tidigare	 studier	 (Kjällander,	 2011;	 Eriksson,	 2016;	 Fälth,	
Gustafson,	Tjus,	Heimann	&	Svensson,	2013)	lyft	fram.	Att	äga	en	iPad,	eller	att	få	arbeta	på	en	arena	
där	man	känner	sig	hemma	samt	teknikens	”under”	i	sig	skapar	ett	stort	engagemang	hos	eleverna.	
Här	kan	man	dock	ställa	sig	en	fråga:	Hur	länge	kommer	tekniken	i	sig	(alltså	en	iPad	eller	ett	spel	på	
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en	dator)	att	vara	häftig?	Vi	är	fortfarande	i	”början”	av	teknikens	era	men	teknik	bli	billigare	och	det	
är	 inte	helt	otänkbart	att	alla	om	några	år	har	både	en	och	två	 iPads	hemma.	Kommer	eleverna	då	
tappa	 detta	 engagemang	 för	 uppgifterna	 eller	 ligger	 det	 något	mer	 bakom	 att	 arbeta	med	 digital	
teknik?	Är	den	så	mångsidig	att	man	inte	tröttnar	på	den?		
	
Att	 studiens	 resultat	 visar	 på	 förhöjd	 koncentration	 hos	 elever,	 att	 elever	 med	
koncentrationssvårigheter	orkar	hålla	 fokus	 längre	och	får	en	större	uthållighet	är	också	 intressant.	
Detta	går	i	 linje	med	en	rad	tidigare	studier	(Solomonidou	m.fl.	2004;	Draper	Rodriguez	et	al.	2013;	
Fernández-López	et	al.	2013;	Tallvind,	2015;	Jämterud,	2015)	som	alla	visat	på	liknande	resultat.	Det	
är	 dock	 intressant	 att	 fundera	 över	 vad	 detta	 beror	 på.	 Är	 det	 verkligen	 bara	 så	 att	 ikt-verktyg	 är	
roliga?	Troligare	är	då	att	det	 finns	en	kombination	av	den	snabba	 feedbacken,	att	 få	 lyckas,	att	 få	
misslyckas	 utan	 att	 någon	 (förutom	datorn	 eller	 iPaden)	 vet	 om	det	 och	 att	 få	 känna	 att	man	 blir	
bättre	och	bättre	som	skapar	en	tillfredställelse	hos	eleverna.	Det	blir	aldrig	tråkigt	när	du	hela	tiden	
kommer	vidare	och	för	att	komma	vidare	måste	du	vara	fokuserad.	Variationen	i	ikt-verktygen	skapar	
också	en	möjlighet	att	snabbt	byta	app	eller	program	när	man	tröttnat	på	den	föregående.		

7.7	De	stora	frågorna	–	Inget	gott	som	inte	har	något	ont	med	sig	

Stress.	Stressade	lärare,	stressade	elever.	Såväl	tidigare	forskning	(Grönlund,	Andersson	&	Wiklund,	
2014)	 som	 studiens	 specialpedagoger	 har	 lyft	 problemet	 med	 stressen	 kring	 ikt-verktygen	 och	
skolans	digitalisering.	 För	 specialpedagogerna	 i	 sig	beror	 stressen	ofta	på	hög	arbetsbelastning,	 att	
man	alltid	skall	vara	nåbar	och	krav	på	att	kunna	något	man	kanske	inte	kan.	För	eleverna	beror	den	
ofta	på	att	saker	går	så	fort	att	man	inte	hinner	med.	
	
Problemet	med	 stressen	 kring	 ikt-verktygen	 är	 svårlösligt.	 Ett	 första	mål	 torde	 vara	 att	 utbilda	 all	
skolpersonal	till	den	grad	där	de	känner	att	de	har	full	koll	på	allt	de	behöver	kunna	hantera	inom	
sitt	yrke,	men	är	det	ens	möjligt?	Utvecklingen	av	tekniken	går	i	en	rasande	fart.	Nya	appar	och	nya	
tekniska	 hjälpmedel	 blir	 tillgängliga	 nästan	 varje	 dag.	 Hur	 ska	 man	 då	 någonsin	 kunna	 bli	
färdigutbildad?	Då	finns	istället	alternativet	att	avgränsa	sig.	Att	bestämma	sig	för	vad	man	behöver	
behärska	i	sitt	yrke	och	vad	man	kan	lämna	därhän.	Till	början	kan	detta	te	sig	som	ett	bra	alternativ	
men	 är	 det	möjligt?	Vad	händer	 om	en	 stark	 ledning	 driver	 igenom	användandet	 av	 en	 ny,	 digital	
skolportal	 precis	 när	man	börjat	behärska	den	 föregående?	Eller	 vad	händer	när	 regeringen	driver	
igenom	att	alla	skolor	skall	undervisa	 i	programmering?	Är	det	så	att	det	 inte	 finns	något	stopp	på	
vad	en	specialpedagog	bör	ha	kunskap	om?	
	
Samtidigt	 kanske	 ”stress-problemet”	 kommer	 att	 lösa	 sig	 själv.	 Vi	 är,	 samhällsmässigt,	 i	 en	 klyfta	
mellan	 två	 generationer.	 Om	 några	 år	 kommer	 de	 ”nyutbildade”	 specialpedagogerna	 vara	 från	
generationen	som	föddes	med	iPaden	inopererad	i	handen.	Att	hantera	ikt-verktyg	kommer	kanske	
inte	 i	 framtiden	 att	 innebära	 det	 stress-moment	 det	 gör	 idag.	 Det	 kanske	 kommer	 vara	 lika	
oproblematiskt	 som	 det	 är	 för	 dagens	 specialpedagoger	 att	 diskutera	 olika	 specialpedagogiska	
perspektiv.	Med	detta	påstås	inte	att	tekniken	kommer	att	sluta	utvecklas,	snarare	tvärtom.	Men	den	
tekniska	 grundkunskapen	 hos	 den	 allmänna	medborgaren	 torde	 vara	 högre	 i	 framtiden	 vilket	 kan	
komma	att	förändra	den	stress	man	känner	kring	att	använda	olika	ikt-verktyg.		
	
På	samma	sätt	kommer	troligtvis	de	problem	som	nu	råder	kring	strulande	teknik,	och	som	lyfts	av	
såväl	 studiens	 specialpedagoger	 som	 tidigare	 forskare	 (Jämterud	 2013;	 Alberta,	 2011).	 Studiens	
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resultat	har	pekat	på	krånglande	teknik	och	dålig	uppkoppling	som	några	av	problemen	med	skolans	
digitalisering.	 I	 och	med	 de	 satsningar	 som	 gjorts	 och	 som	 görs	 i	 Sverige	 (Skolverket,	 2013;	 2015)	
gällande	skolans	digitalisering,	samt	samhällets	allt	större	beroende	av	teknik,	torde	det	vara	troligt	
att	dessa	problem	i	framtiden	kommer	att	avta.			
	
Kvarstår	gör	problemet	med	”tekniken	som	 lösning”.	Att	elever	skjuts	 till	en	 iPad	 i	 tron	att	 lärande	
skall	ske.	För	att	detta	inte	skall	hända	måste	lärare	och	specialpedagoger	ha	en	didaktiskt	tanke	med	
användandet	 av	 ikt-verktyg.	 De	måste	 besitta	 det	 Krumsvik	 (2011;	 2008)	 kallar	 pedagogisk	 digital	
kompetens.	 Bara	 att	 specialpedagogerna	 själva	 ser	 detta	 som	 ett	 problem	 samt	 studiens	 resultat	
rörande	 specialpedagogernas	 goda	 pedagogiska	 digitala	 kompetens	 talar	 för	 att	 detta	 inte	 är	 ett	
problem	för	specialpedagogerna	i	studien.	Dock	kan	man	undra	hur	man	skall	göra	för	att	detta	inte	
skall	 bli	 ett	 problem	 inom	 skolvärlden?	 Här	 faller	 utbildning	 av	 pedagoger	 i	 pedagogisk	 digital	
kompetens	som	ett	starkt	alternativ.	Detta	torde	också	vara	en	tänkbar	lösning	för	framtida	lärare	då	
tekniken	 fortfarande	 är	 på	 stark	 frammarsch	 i	 den	 svenska	 skolan	 och	 det	 blir	 allt	 viktigare	 för	 all	
skolpersonal	att	behärska	undervisning	med	ikt-verktyg.		

7.8	Studie	och	metoddiskussion	

Problemet	 med	 att	 försöka	 ge	 en	 övergripande	 bild	 över	 hur	 skolans	 digitalisering	 påverkat	 den	
specialpedagogiska	professionen	 ligger	 i	behovet	av	vidare	 forskning.	 I	 sin	helhet	kan	denna	studie	
bidra	till	 just	den	övergripande	bild	den	strävar	att	åstadkomma.	För	mer	djupgående	förståelse	för	
yrkets	förändring	behöver	dock	mer	specifika	djupdykningar	göras.	Hur	påverkar	exempelvis	skolans	
digitalisering	de	specialpedagoger	som	arbetar	endast	på	grundskolans	mellanstadie?	Hur	påverkar	
digitaliseringen	de	specialpedagoger	som	aldrig	har	elevkontakt?	Studien	ger	en	bra	överblick	över	de	
stora,	 svepande	 förändringarna	 inom	den	 specialpedagogiska	professionen	men	en	djupare,	 vidare	
forskning	är	också	nödvändig	för	att	förstå	hur	de	olika,	specifika	roller	som	specialpedagoger	kan	ha	
påverkas	av	digitaliseringen.	

Ett	dilemma	för	själva	metodvalet	ligger	att	genomföra	intervjuer.	Intervjuer	i	sig	lär	vara	bästa	sättet	
att	titta	på	upplevda	förändringar	men	hur	talande	är	egentligen	resultatet.	Kan	ett	 fåtal	 intervjuer	
verkligen	ge	en	bild	av	hur	det	förhåller	sig	i	ett	större	perspektiv?	Min	egen	uppfattning	är	att	de	kan	
det.	 Väl	 utvalda	 respondenter	 från	 såväl	 landets	 som	 samhällets	 olika	 hörn	 och	 skolor	 kan	
tillsammans	gen	en	bild	av	digitaliseringens	påverkan	på	det	specialpedagogiska	yrket	som	är	både	
valid	och	riabel.	Det	bygger	dock	på	att	de	specialpedagoger	som	väljs	ut	som	respondenter	är	noga	
utvalda	 efter	 ett	 antal	 kriterier	 som	 är	 relevanta.	 Detta	 har	 jag	 försökt	 åstadkomma	 genom	 den	
urvalsmetod	som	framlagts	i	metodavsnittet.		

Skall	 man	 diskutera	 studiens	 mer	 ”personliga	 dilemman”	 så	 har	 ett	 problem	 bestått	 i	 mitt	 eget	
intresse	för	att	använda	ikt-verktyg	i	undervisningen	och	mitt	intresse	för	skolans	digitalisering.	Detta	
skulle	 kunnat	 visa	 sig	 genom	 att	 jag	 exempelvis	 ställt	 ledande	 frågor	 under	 intervjuerna	 om	 ikt-
verktygens	möjligheter.	 För	 att	 undvika	 detta	 har	 jag	 ställt	 stora	 krav	 på	mig	 själv	 att	 förhålla	mig	
objektiv	i	såväl	analys	som	intervjuer.	För	att	åstadkomma	högsta	möjliga	validitet	och	riabilitet	har	
jag	 valt	 att	 utveckla	 såväl	 intervjuguide	 som	 guide	 för	möjliga	 följdfrågor.	 Vid	 intervjuerna	 har	 jag	
noga	 hållit	mig	 till	 dessa	 guider.	 På	 samma	 sätt	 har	 ett	 tydligt	 analysverktyg	 använts	 och	 följts	 till	
noga.	 Intervjuerna	 har	 spelats	 in	 och	 spelats	 upp	 och	 vid	 transkriberingen	 har	 en	 noggrann	
genomgång	av	de	ställda	frågorna	gjorts.	Om	en	fråga	ansetts	något	ledande	har	respondentens	svar	
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jämförts	mot	de	övriga	svar	respondenten	lämnat	under	intervjun.	Vid	en	möjlig	diskrepans	i	svaret	
hade	svaret	strukits	från	studiens	resultat,	något	som	dock	aldrig	behövde	göras.	

Slutligen	har	min	förutfattade	mening	om	studiens	”troliga	resultat”	varit	något	jag	fått	arbeta	extra	
med	under	studien.	Då	digitalisering	 införts	under	de	senaste	åren	hade	 jag	en	 förutfattad	mening	
om	att	detta	självfallet	skulle	innebära	förändringar	inom	specialpedagogiken	och	dess	yrkesutövare.	
För	att	motverka	detta	letade	jag	noga	efter	tidigare	forskning	som	ställde	sig	emot	min	tes.	Då	detta	
var	 svårt	 att	 finna	 gick	 jag	 över	 till	 att	 själv	 försöka	 motbevisa	 detta.	 Det	 skall	 inte	 sägas	 att	 jag	
lyckades	med	att	motbevisa	en	förändring.	Tekniken	fungerade	dock	ypperligt	när	det	gällde	att	göra	
resultaten	trovärdiga.	

Ovanstående	 avsnitt	 har	 diskuterat	 studiens	 resultat	 utifrån	 tidigare	 forskning,	 studiens	 syfte	 och	
frågeställningar.	 I	 diskussionen	 har	 möjliga	 orsaker	 kring	 studiens	 resultat	 diskuterats.	 Därtill	 har	
resultaten	 också	 ifrågasatts	 i	 sin	 trovärdighet	 och	 andra	 förslag	 har	 framlagts	 och	 prövats	 som	
möjliga	 för	 de	 resultat	 som	 framkommit.	 Som	 avslutning	 skedde	 också	 en	 kort	 diskussion	 kring	
studien,	dess	metodval	och	författarens	personliga	svårigheter	med	genomförandet	av	studien.		
	
Det	 har	 genom	 såväl	 resultat,	 analys	 som	diskussion	blivit	 tydligt	 att	 studien	bidragit	med	 resultat	
som	ger	en	tydlighet	när	de	ställs	mot	studiens	syfte	och	frågeställningar.	Detta	kommer	att	 läggas	
fram	i	studiens	nästkommande	och	avslutande	avsnitt.	
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8. Slutsats 

Denna	 studie	 har	 försökt	 ge	 en	 tydligare	 bild	 av	 hur	 verksamma	 specialpedagoger	 anser	 att	 de	
påverkats	i	sin	yrkesprofession	i	och	med	digitaliseringen	av	skolan	och	användandet	av	ikt-verktyg	i	
undervisningen.	I	studien	har	ett	försökt	gjorts	att	besvara	på	vilka	sätt	specialpedagogerna	anser	att	
deras	 yrkesutövning	 påverkas	 av	 skolans	 digitalisering	 samt	 på	 vilka	 sätt	 digitaliseringen	 förändrar	
specialpedagogers	möjligheter	att	bidra	till	elevers	lärande	och	utveckling.	
 
Studiens	 resultat	 visar	 att	 digitaliseringen	 på	 flera	 sätt	 förändrat	 den	 specialpedagogiska	
yrkesprofessionen.	 Yrket	 har	 enligt	 specialpedagogerna	 som	 intervjuas	 i	 studien	 blivit	 mer	
”handledande”.	 Detta	 då	 digitaliseringen	 möjliggör	 specialpedagogiska	 lösningar	 utifrån	 ett	
relationellt	perspektiv	där	en	del	av	specialpedagogiken	flyttas	 in	mellan	klassrummets	fyra	väggar.	
Då	 specialpedagogiken	 plötsligt	 sker	 i	 klassrummet	 läggs	 större	 vikt	 på	 specialpedagogerna	 att	
handleda	lärare	och	annan	skolpersonal	i	hur	man	arbetar	specialpedagogiskt	med	elever	i	behov	av	
särskilt	stöd.	
	
Vidare	 visar	 studien	 att	 skolans	 digitalisering	 och	 den	 ökande	 användningen	 av	 ikt-verktyg	 i	
undervisning	 förändrat	 specialpedagogers	möjligheter	 att	 bidra	 till	 elevers	 lärande	 och	 utveckling.	
Främst	visar	studien	på	den	individualisering	och	normalisering	av	elever	i	behov	av	särskilt	stöd	som	
är	möjlig	i	och	med	användandet	av	ikt-verktyg.	Tydligt	blir	också	att	skolans	digitalisering	möjliggör	
ett	 större	 ”lagarbete”	kring	elever	 i	behov	av	 särskilt	 stöd	där	 lärare	och	 specialpedagoger	arbetar	
tillsammans	för	att	ge	eleverna	så	bra	förutsättningar	som	möjligt	för	att	de	skall	lyckas	i	sitt	lärande.	
	
Som	en	 avslutning	 lägger	 också	 studien	 vikt	 vid	 de	 problem	 som	 finns	 och	uppkommer	 i	 och	med	
digitaliseringen.	 Här	 spelar	 krånglande	 teknik,	 stress	 och	 program	 som	 rubbar	 koncentrationen	
nyckelroller.	Därtill	skjuts	tron	på	att	tekniken	är	 lösningen	för	 lärandet	ned	av	specialpedagogerna	
Det	 faller	 på	 senare	 forskning	 att	 besvara	 hur	 dessa	 problem	 skall	 övervinnas	 men	 tydligt	 är	 att	
digitaliseringen	inte	enbart	bringar	möjligheter	till	specialpedagogerna	utan	också	en	del	svårigheter.	
	
Sammanfattningsvis	 visar	 studien	 hur	 skolans	 digitalisering	 har	 stor	 påverkan	 på	 den	
specialpedagogiska	 yrkesprofessionen,	 både	 för	 vad	 yrket	 i	 sig	 innebär	 men	 också	 för	 hur	 det	
möjliggör	 andra	 typer	 av	 arbetssätt	 för	 specialpedagogerna.	 Då	 skolans	 digitalisering,	 som	 tidigare	
visats,	 snarare	 kommer	 fortsätta	 än	 att	 avta	 är	 det	 inte	 orimligt	 att	 tänka	 att	 man	 måste	 börja	
fundera	 över	 hur	 det	 specialpedagogiska	 yrket	 kommer	 att	 förändras	 i	 framtiden.	 För	 detta	 vill	
studien	 lägga	 handen	 på	 en	 handfull	 forskningspunkter	 där	 vidare	 forskning	 skulle	 kunna	 vara	
intressant.	

8.1	Förslag	på	vidare	forskning	

Det	 kan	med	 fördel	 tryckas	 på	 att	 det	 saknas	 en	 hel	 del	 forskning	 över	 hur	 skolans	 digitalisering	
påverkat	den	yrkesgrupp	vi	kallar	specialpedagoger.	Detta	då	ikt	och	digitalisering	i	sig,	 jämför	med	
många	andra	av	skolforskningens	områden,	 fortfarande	är	ett	 relativt	nytt	 forskningsområde.	Även	
om	det	 i	 diskussionen	 framläggs	 att	 just	 bristen	 på	 forskning	 om	 ikt	 inom	den	 specialpedagogiska	
professionen	 kan	 ses	 som	 ett	 problem	 möjliggör	 detta	 samtidigt	 flera	 uppslag	 för	 framtida	
forskningsområden.	
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Först	 och	 främst	 skulle	mer	 forskning	 specifikt	 inriktad	mot	 specialpedagogers	 digitala	 kompetens	
kunna	 gynna	 såväl	 yrkesgruppen	 som	 de	 elever	 specialpedagogerna	 är	 satta	 att	 arbeta	 med.	 En	
kartläggning	 av	 vilka	 delar	 av	 den	 pedagogiska	 digitala	 kompetensen	 som	 specialpedagogerna	
behärskar	 skulle	 kunna	 hjälpa	 universitet	 och	 utbildare	 att	 i	 framtiden	 lägga	 fram	
undervisningsförslag	 på	 de	 områden	 (inom	 den	 pedagogiska	 digitala	 kompetensen)	 som	 behöver	
förstärkas	bland	specialpedagogerna.	
	
För	det	andra	skulle	forskning	riktad	mot	hur	specialpedagoger	påverkas	av	att	arbeta	digitalt	kunna	
bidra	 till	 en	 tydligare	 bild	 av	 de	 för	 och	 nackdelar	 som	 digitaliseringen	 för	med	 sig	 när	 det	 gäller	
exempelvis	 specialpedagogers	 mentala	 hälsa	 och	 arbetsbörda.	 Tidigare	 känns	 det	 som	 denna	
forskning,	 såväl	 som	 den	 forskning	 som	 rör	 pedagogisk	 digital	 kompetens	 främst	 riktas	 mot	
lärarkåren.	En	forskning	inom	detta	område	specifik	riktad	mot	specialpedagoger	skulle	kunna	bidra	
till	en	djupare	förståelse	för	digitaliseringens	påverkan	på	denna	yrkeskår.	
	
Slutligen	skulle	 fler	 studier	gällande	den	påverkan	 ikt-verktyg	har	på	elever	 i	behov	av	särskilt	 stöd	
kunna	bidra	till	en	förståelse	för	digitaliseringens	påverkan	på	dessa	elevers	lärande.	Det	är	sant	att	
en	del	studier	redan	finns	inom	just	detta	område	men	både	det	faktum	att	digitaliseringen	är	snabbt	
föränderlig	 och	 att	 det	 hela	 tiden	 produceras	 nya	 ikt-verktyg	 bidrar	 till	 att	 sådan	 forskning	 också	
snabbt	blir	ouppdaterad	och	irrelevant.			

8.2	Möjliga	åtgärder	

Likt	ovanstående	avsnitt	 ger	 förslag	på	 framtida	 forskningsområden	vill	 detta	avsnitt	 avslutningsvis	
lägga	 tyngd	 vid	 vissa	 punkter	 där	 studiens	 resultat	 visar	 att	 man	 redan	 nu	 skulle	 kunna	 sätta	 in	
specifika	åtgärder.		

	

• Uppstart	 av	en	 specifik	 forskningsgrupp	 som	 inriktar	 sig	på	hur	digitaliseringen	påverkar	och	
förändrar	specialpedagogernas	roll.		

• Vidare	 utbildning	 av	 dagens	 verksamma	 specialpedagoger	 så	 att	 de	 gemensamt	 uppnår	 en	
fullgod	pedagogiskt	digital	kompetens.	Detta	för	att	de,	enligt	studiens	resultat,	på	detta	sätt	
kommer	att	utrustas	till	att	än	mer	kunna	bidra	till	lärande	och	utveckling	för	elever	i	behov	
av	särskilt	stöd.	

• En	storskalig	satsning	på	att	samtliga	elever	i	behov	av	särskilt	stöd	skall	utrustas	med	digitala	
verktyg	då	dessa	bevisats	bidra	 till	 såväl	 lärande	och	utveckling	som	en	 likvärdig	utbildning	
för	dessa	elever.	

 
Det	 åtgärder	 som	ovan	 föreslagits	 anses	 kunna	 resultera	 i	 en	 ytterligare	 förstärkning	 i	 verksamma	
specialpedagogers	kompetens	 samt	 i	en	utveckling	 som	 leder	 till	 att	elever	 i	behov	av	 särskilt	 stöd	
ges	utbildning	som	blir	än	mer	likvärdig	den	utbildning	som	ges	övriga	elever.	Det	skall	dock	tryckas	
på	att	dessa	förslag	till	åtgärder	ges	sett	utifrån	studiens	resultat.	Innan	det	blir	aktuellt	att	realisera	
ovanstående	åtgärder	bör	annan	och	tidigare	forskning	gås	igenom	och	tas	i	beaktande.	På	liknande	
sätt	bör	också	de	förslag	som	ges	för	vidare	forskning	utredas.	
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9. Bilagor 

Bilaga	1	

Intervjuguide	-	(Kvalitativ,	semistrukturerad	intervju)	
	

Tema	1	-	Egen	syn	på	Ikt	och	digitalisering	

1. Vad	innebär	digitalisering	av	skolan	och	ikt-verktyg	i	undervisningen	för	dig?	
2. Vad	anser	du	om	ikt-verktygens	och	digitaliseringen	möjligheter	att	kunna	bidra	till	

elevers	lärande?	
3. Vad	anser	du	om	olika	svårigheter	med	användningen	av	ikt-verktyg	i	undervisningen	

och	digitaliseringen	av	skolan?	

Tema	2	–	Ikt	och	digitalisering	i	specialpedagogiken	

1. Upplever	du	att	du,	i	din	yrkesutövning,	påverkats	av	digitaliseringen	av	skolan	och	
användandet	av	ikt-verktyg	i	undervisningen?	

2. Hur	upplever	du	att	du	som	specialpedagog	arbetar	idag	om	du	jämför	med	för	ett	
antal	år	sedan,	exempelvis	sedan	införandet	av	den	nya	läroplanen?	

3. Hur	upplever	du	att	du	utvecklats	inom	IKT	och	användningen	av	digitala	medier	i	
sedan	du	började	arbeta	med	det	(om	du	har	börjat	arbeta	med	det)?	

4. Hur	ser	du	på	din	egen	digitala	kompetens	och	din	egen	förmåga	att	använda	dig	av	
ikt-verktyg	i	undervisningen?	

5. Hur	upplever	du	den	utbildning	som	finns	för	specialpedagoger	inom	de	delar	som	
rör	användningen	av	ikt-verktyg	och	digitala	medier?	

	
Tema	3	–	Digitaliseringens	påverkan	på	eleverna	och	dig	

1. Hur	tycker	du	att	digitaliseringen	av	skolan	och	användningen	av	ikt-verktyg	i	
undervisningen	har	förändrat	dina	möjligheter	att	bidra	till	elevers	utveckling?	

2. Hur	tycker	du	att	arbete	med	ikt-verktyg	och	digitala	medier	i	undervisningen	
påverkar	eleverna?	

3. Hur	tycker	du	att	användningen	av	ikt-verktyg	och	skolans	digitalisering	påverkat	ditt	
arbete	och	din	kommunikation	med	kollegorna?	

4. Anser	du	att	användningen	av	ikt-verktyg	i	undervisningen	och	digitaliseringen	av	
skolan	förenklat	eller	försvårat	din	yrkesutövning?	

	

Extra:	Finns	det	någonting	som	rör	ikt-verktyg	och	skolans	digitalisering	som	du	anser	att	den	
här	intervjun	inte	behandlat	och	vill	lyfta	innan	intervjuns	avslutande?	
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Bilaga	2	

	
Möjliga	följdfrågor	–	(Kvalitativ,	semistrukturerad	intervju)	
Detta	är	de	följdfrågor	som	på	förhand	skrivits	ned	inför	intervjuerna.	När	studenter	inriktat	
sig	 på	 att	 tala	 om	 teman	 eller	 mönster	 som	 inte	 passar	 in	 eller	 täcks	 av	 de	 förskrivna	
följdfrågorna	har	jag	ställt	frågor	som	ansetts	relevanta	utifrån	det	aktuella	ämnet,	studiens	
syfte	och	frågeställningen.	

	
Tema	1	-	Egen	syn	på	ikt	och	digitalisering	

• Om	du	ställer	ikt	mot	mer	traditionella	läromedel	som	läroböcker,	hur	tänker	du	då?	
• Om	du	tänker	på	svårgiheter	som	gäller	själva	ikt-verktygen,	hur	tänker	du	då?	
• Om	du	tänker	på	svårigheter	som	rör	det	didaktiska	kunnandet	om	IKT,	hur	tänker	du	då?	

 
Tema	2	–	Ikt	och	digitalisering	i	specialpedagogiken	

• På	vilka	sätt	upplever	du	att	ditt	yrke	påverkats	av	digitaliseringen?	
• Vad	är	de	stora	skillnaderna	i	hur	du	arbetar	idag	om	du	jämför	med	för	10	år	sedan?	
• Finns	det	saker	i	ditt	yrke	som	var	lättare	innan/blivit	svårare	i	och	med	digitaliseringen?	
• Finns	det	områden	där	du	känner	att	du	saknar	utbildning?	Vilka	är	dessa?	
• Vilken	typ	av	digital	kompetens	behöver	man	i	dagsläget	som	specialpedagog?	

 
Tema	3	–	Digitaliseringens	påverkan	på	eleverna	och	dig	

• Finns	det	aspekter	av	digitaliseringen	som	är	negativ	för	eleverna?	
• Vilka	anser	du	vara	de	positiva	aspekterna	av	digitaliseringen	sett	till	elevernas	möjligheter	till	

lärande?	
• Om	du	 jämför	 hur	 ni	 kommunicerar	 på	 er	 arbetsplats	 idag	 jämför	med	 för	 10	 år	 sedan	 vad	

tänker	du	då?	
• Berätta	om	de	 fördelar	och	nackdelar	med	digitaliseringen	som	du	anser	påverkar	dig	mest	 i	

din	yrkesutövning?	
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Bilaga	3	
Medgivande	till	deltagande	i	interjustudie	
Studien,	 som	 kommer	 att	 handla	 om	 digitaliseringens	 inverkan	 på	 verksamma	 specialpedagogers	

yrkesutövning,	kommer	att	utföras	inom	ramen	för	ett	examensarbete.	Studien	utförs	av	Albin	Larslin	

som	 går	 sista	 terminen	 på	 lärarprogrammet,	 Institutionen	 för	 pedagogik,	 didaktik	 och	

utbildningsstudier	vid	Uppsala	universitet.	

	

Jag	ger	härmed	mitt	medgivande	till	att	delta	i	ovan	nämnda	studie.		

	

Jag	har	tagit	del	av	 informationen	om	studien.	 Jag	är	 införstådd	med	att	 jag	kommer	att	 intervjuas	

och	att	 intervjun	kommer	att	 spelas	 in,	 samt	att	 intervjumaterialet	kommer	att	analyseras.	 Jag	har	

fått	förklarat	för	mig	vad	studien	innebär	och	vill	delta	i	studien.	

	

Jag	har	informerats	om	att	ingen	ekonomisk	ersättning	utgår	samt	att	min	medverkan	är	frivillig	och	

när	som	helst	kan	avbrytas.	Jag	vet	att	jag	kan	begära	att	forskning	inte	utförs	på	insamlade	data	där	

jag	deltar,	även	efter	att	datainsamlingen	har	genomförts.		

	

Jag	vet	att	 ingen	obehörig	får	ta	del	av	 insamlade	data,	och	att	data	förvaras	på	ett	sådant	sätt	att	

deltagarna	 inte	 kan	 identifieras.	 Jag	 vet	 att	 insamlade	 data	 är	 avsedda	 för	 forskning	 och	

forskningsrelaterade	verksamheter	vid	universitetet,	men	inte	för	andra	ändamål.	

	
	
Namn	…………………………………………………		 Nuvarande	titel:	…………………………………………….	
	
	
.......................................................................	
Ort	och	datum	 	 	 	
	
	
.......................................................................................................................................	
Underskrift		 	 	
	
	
.......................................................................................................................................	
Undersökande	students	underskrift		
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Bilaga	4	

Information:	 En	 studie	 om	 digitaliseringens	 inverkan	 på	 verksamma	
specialpedagogers	yrkesutövning	

 
Hej	kära	specialpedagog!	
Mitt	namn	är	Albin	Larslin.	Jag	är	en	lärarstudent	som	går	sista	terminen	på	lärarprogrammet	
och	 har	 påbörjat	 ett	 examensarbete	 vid	 Institutionen	 för	 pedagogik,	 didaktik	 och	
utbildningsstudier,	Uppsala	universitet.		

	
I	arbetet	ämnar	jag	undersöka	hur	digitaliseringen	av	skolan	och	det	ökande	användandet	av	
ikt-verktyg	 inverkat	 på	 verksamma	 specialpedagogers	 yrkesutövning.	 Detta	 för	 att	 kunna	
bidra	 till	 en	 fördjupad	 bild	 av	 hur	 digitaliseringen	 påverkar	 verksamma	 specialpedagoger	 i	
deras	profession	samt	undersöka	på	vilka	sätt	digitaliseringen	förändrat	specialpedagogiken	
som	yrkesutövning.		

 
Deltagandet	 i	 studien	 innebär	 att	 jag	 kommer	 att	 intervjua	 dig	 som	 specialpedagog	 i	 ca	 30-40	
minuter	 om	 dina	 erfarenheter	 kring	 skolans	 digitalisering	 och	 vad	 det	 inneburit	 för	 dig	 i	 din	
yrkesutövning.	 Jag	 kommer	 att	 samla	 in	data	 till	 studien	 genom	att	 genomföra	 liknande	 intervjuer	
med	verksamma	specialpedagoger	och	 forskare	under	april	månad	2017.	Vid	 intervjuerna	kommer	
jag	att	använda	en	iPad	för	att	kunna	föra	anteckningar	och	spela	in	samtalet	för	senare	analys.	

	
Det	insamlade	intervjumaterialet	kommer	att	hanteras	och	förvaras	på	sådant	sätt	att	ingen	obehörig	
kan	 ta	 del	 av	 det,	 samt	 avskilt	 från	 personuppgifter.	 I	 redovisningar	 av	 studien	 (publikationer,	
seminarier	och	 konferenser)	 kommer	alla	 personuppgifter	 vara	borttagna.	Materialet	 kommer	 inte	
att	användas	för	annat	än	forskning	och	presentationer	av	studiens	resultat.	Allt	material	behandlas	
således	utefter	de	etiska	regler	som	tagits	fram	av	Vetenskapsrådet.	
	
Är	 du	 positiv	 till	 att	 delta	 i	 denna	 studie?	Om	 du	 går	med	 på	 att	 delta	 i	 studien	 skriver	 du	 under	
blanketten	 och	 lämnar	 till	 mig	 vid	 intervjutillfället.	 Det	 kommer	 finnas	 möjlighet	 att	 skriva	 under	
samma	blankett	vid	 intervjutillfället.	Om	du	har	ytterligare	 frågor	angående	studien	går	det	bra	att	
kontakta	mig	eller	min	handledare	(se	nedan	för	kontaktuppgifter).		
	
Deltagandet	 i	 studien	 är	 frivilligt.	 Deltagandet	 kan	 avbrytas	 när	 som	 helst,	 även	 efter	 att	
datainsamlingen	är	genomförd.	Ingen	ekonomisk	ersättning	utgår.		

	
Studiens	handledare:	Farzaneh	Moinian,	Universitetslektor	vid	institutionen	för	pedagogik,	
didaktik	och	utbildningsstudier	vid	Uppsala	universitet.	
tel.	018	471	2966,	e-post:	farzaneh.moinian@edu.uu.se 

Uppsala,	2	april	2017	
	

Undersökande	student:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Mail:	albinlarslin@gmail.com	
Albin	Larslin	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Tel:	076-100	44	09	
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Bilaga	5	
Analysmodell	för	kvalitativa	intervjuer	
I	nedanstående	analysmodell	visas	bara	kolumner	för	fråga	1-5.	I	den	analysmodell	som	användes	för	
att	analysera	intervjuerna	fanns	kolumner	för	att	täcka	samtliga	frågor	i	intervjuguiden.			

	
Respondent	 Fråga	 1	 –	

Svar:	
Fråga	 2	 –	

Svar:	
Fråga	 3	 –	

Svar:	
Fråga	 4	 -	

Svar	
Fråga	 5	

-	Svar	
Specialpedagog	1	 	 	 	 	 	

Specialpedagog	2	 	 	 	 	 	

Specialpedagog	3	 	 	 	 	 	

Specialpedagog	4	 	 	 	 	 	

Specialpedagog	5	 	 	 	 	 	

Specialpedagog	6	 	 	 	 	 	

Synligt	 tema	
hos	
respondenterna:	

	 	 	 	 	

	
 
		


