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ABSTRAKT 

Det här är en systematisk litteraturstudie. Vi har använt oss av sökmotorerna DIVA, 

ERIC, LIBHUB, LIBRIS, Google och SWEPUB. Majoriteten av vår litteratur är 

publicerad av Svenska forskare på Engelska. Litteraturstudien har som syfte att beröra 

IKT inom skolans värld för personer med både fysiska och psykiska funktionshinder. 

Studien innehåller tre olika perspektiv, Lärare, elev och förälder. I studien beskrivs det 

hur pedagogerna fortbildas, fördelarna med datorerna för denna grupp elever men också 

nackdelarna, vilka hjälpmedel som finns att tillgå och hur eleverna kan med hjälp av 

internet kommunicera och utvecklas.  

Nyckelord 

Funktionshinder* Internetidentitet* IKT i skolan* pedagogkompetens* föräldrar till 
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1 INTRODUKTION 

Vi tyckte att denna litteraturstudie var ett bra tillfälle att fördjupa oss i hur man kan 

jobba med elever med funktionsnedsättning i skolan efter som vi kommer att 

behandla sådana uppgifter som att undervisa elever med funktionsnedsättningar i en 

kommande lärarroll. 

IT-hjälpmedel är mycket vanligt i det svenska samhället, så också i våra skolor där 

hjälpmedlen för lärande mer och mer är bestående av datorer och andra elektroniska 

hjälpmedel. Utvecklingen går hela tiden framåt och vi får fler och fler olika sätt att 

inhämta kunskap. Numera kan man se att skolorna har sin undervisning genom 

Power - Point presentationer istället för på svarta tavlan. Samhället använder sig mer 

och mer av You Tubes instruktionsfilmer för inhämtning av kunskaper. Eleverna har 

en större tillgång till IT-hjälpmedel nu jämfört med för bara några år sedan. 

Elevdatorer börjar bli allt mer vanliga i klassrummen och datorsalarna förflyttas mer 

och mer in i själva klassrummet. Datortekniska hjälpmedel kan fylla många 

funktioner i barns vardagsliv och ge dem möjlighet att söka information och 

kommunicera med andra, både på fritiden och i skolan, men det kan också bidra till 

en stor mängd oåtkomlig information för personer med funktionshinder. 

Möjligheterna är många men då måste man finna ett sätt att anpassa datorerna så att 

alla elever kan använda dem i skolan och i hemmet. Vi menar att man måste 

vidareutbilda pedagogerna då vi tycker att deras kompetens är mycket varierande.  

Grundsärskolan läroplan innehåller många definieringar av hur man bör arbete med 

elever med en funktionsnedsättning. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper.(Skolverket. s 9, 2011) 

Tekniken möjliggör för barn med grav synnedsättning att, precis som seende barn, 

anteckna i läroböcker, surfa på Internet, hålla sig à jour med sportresultat, läsa noter, 

skriva musik samt skicka e-post till bekanta runt om i världen. För att alla elever ska 

få samma förutsättningar så kanske IT-hjälpmedel är den rätta vägen att gå, man 

kanske inte kan få det millimeterrättvisst men man kan sträva mot att ge alla elever 

möjligheten att lära sig på sitt sätt.  

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de 

mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Detta ska komma till uttryck 

både i organisationen och i alla möten och relationer (Skolverket. s 2,  2010). 

För att vi som lärare lättare ska förstå problemen dessa elever ställs inför behövs en 

djupare förståelse för hur man kan jobba med dessa barns utveckling och lärande i en 

skolmiljö. Framförallt vilka möjligheter vi har och vilken utrustning vi har att tillgå, 

men också vilka hinder och svårigheter vi kan stöta på.  
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2 BAKGRUND 

Vi har inriktat oss på elever med funktionshinder som kan öka sin inlärningsförmåga 

med hjälp av IKT. Det finns en del forskning om vilka olika hjälpmedel det finns för 

dessa personer och även hur man kan jobba med dessa elever. För att vi ska få en 

inblick i nutidens utveckling och problem inom IKT så har vi valt att även gå in i den 

historiska aspekten.  

2.1 Undervisningens utveckling 

Den dåvarande regeringen tillsatte 1995 en utredning om funktionshindrade elever i 

den svenska skolan. Uppgiften var att utreda hur ansvaret för utbildning och 

omvårdnad i anslutning till utbildning av funktionshindrade elever skulle fördelas 

mellan kommun, landsting och stat samt vem som skulle finansiera verksamheten. 

Denna statliga utredning fick namnet Funkis. När utredningen presenterades så fanns 

ett kapitel med om nya medier och ny teknik. (Utbildningsdepartementet. 1998). 

Ett stort antal funktionsnedsatta elever hade datorbaserade personliga hjälpmedel. 

Man lyfter fram i utredningen att dessa hjälpmedel är (var) en förutsättning för att de 

skall kunna delta i undervisningen.  

IT i undervisning befann sig i en kraftig utveckling, ett exempel är som 

undervisningsform för synskadade. Anpassningen av tryckta läromedel var 1995/96 

till drygt 60 procent tryckta punktskriftsböcker, resten e-böcker. Under 1997 var 34 

procent tryckta punktskriftsböcker och resten var e-böcker. Även i övrig 

multimediateknik pågick en stark utveckling. Utredningen lyfte fram att den digitala 

tekniken ger nya möjligheter att överföra tidningar och böcker till talsyntes och 

punktskrift. Ett problem var kostnaderna, kostnaderna för digitala läromedel för 

funktionshinder var betydligt högre än för andra konventionella läromedel för 

funktionshindrade. Kostnaderna var så pass mycket som fyra gånger högre. 

Man lyfter också fram att läromedlen ofta befann sig i ett gränsland mellan dataspel 

och rena utbildningsprogram, och att det därför var viktigt att i högre grad ta fram 

elektroniska läromedel som tydligare tar sin utgångspunkt i svenska läroplaner och 

kursplaner. (Funkis, Utbildningsdepartementet) 

Ett stort antal funktionsnedsatta elever hade datorbaserade personliga hjälpmedel. 

Man lyfter fram i utredningen att dessa hjälpmedel är (var) en förutsättning för att de 

skall kunna delta i undervisningen.  

Den svenska statens IKT-PROGRAM i skolan började i slutet av 1960-talet när fler 

och fler datorer kom in i skolan. Staten investerade från 1984 till 1991 cirka 215 

miljoner kronor, medan lokala myndigheter investerade minst lika mycket. Syftet var 

att placera Sverige i frontlinjen när det gäller IKT och att utbilda nya Generationer 

(Brodin & Lindestrand, 2003).    

När IKT först började användas i skolan världen över så var förväntningarna höga 

från många föräldrar med funktionshindrade barn, även om vissa kände en viss oro 

för hur detta skulle påverka barnen. Man oroade sig bland annat för att deras barn 

skulle börja tillbringa allt för mycket tid framför datorn, och att datorspel skulle göra 

att barnen isolerades från sina jämnåriga kamrater, men också att datoranvändandet 

skulle försämra barnens inlärning istället för att förbättra den. Många ansåg dock att 
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det var av högsta vikt att barnen i vår digitala tidsålder lärde sig att använda datorer. 

(Brodin, 2010). 

 

2.2 Satsningar på IKT i den svenska skolan. 

 

Datorer började bli mer vanligt förekommande i den svenska skolan från och med 

1960-talet, och det var också sedan detta årtionde som stora statliga resurser började 

investeras på IKT i skolan. Mellan 1984-1991 investerade staten runt 215 miljoner 

kronor på IKT i skolan, och kommunerna runt om i landet satsade minst lika mycket. 

Syftet med denna satsning var att placera Sverige bland de främsta när det gällde 

IKT. När denna satsning utvärderades 1996 så kunde man konstatera att målen inte 

hade nåtts, 1999 kom sedan nästa stora statliga satsning i Sverige, denna satsning 

fick namnet IT i skolan. Samtliga svenska kommuner valde att delta i satsningen. 

Satsningen inkluderade hela skolsystemet, och gick bland annat ut på att ansluta fler 

skolor till internet och ge 60,000 lärare fortbildning i hur man använder IKT som 

utbildningsredskap.  Man hade också målet att alla Sveriges elever och lärare skulle 

ha en egen e- post adress. Trots att även lärare som arbetade med barn med 

funktionshinder nämndes i programmet, så var endast ett fåtal specialpedagoger 

involverade i IT i skolan -projektet. Utbildningsdepartementet valde därför att starta 

upp ett kompletterande utbildningsprogram för specialpedagoger, detta skedde 

mellan 2000 och 2002. Målgruppen var specialpedagoger som arbetade som 

konsulter till sina vanliga kollegor, och förväntades ha mer kunskap om både IKT 

och barn med funktionshinder. Många andra lärare deltog dock också i programmet, 

utöver den uttalade målgruppen (Brodin & Lindstrand, 2003). 

 

2.3 Begrepp 

Specialpedagogik: Specialpedagogik ska sättas in när den vanliga pedagogiken inte 

räcker till enligt Persson (1997). Nationalencyklopedin (2010) beskriver 

specialpedagogik som delområde inom pedagogiken om utbildning av barn, 

ungdomar och vuxna som är i behov av särskilt stöd och som av olika anledningar 

har svårigheter att följa vanlig klassundervisning”. Brodin (2010) menar att i Sverige 

tolkas specialpedagogik som någonting som är till för de elever som inte följer med i 

den vanliga undervisningen. Men det kan också vara de elever som behöver andra 

metoder eller undervisningsverktyg för inlärning. 

Funktionsnedsättning: en partiell eller total nedsättning av en fysisk, kognitiv, 

psykisk, sensorisk, emotionell eller utvecklingsbetingad förmåga, eller en 

kombination av dessa. Individens förmåga ställs då i jämförelse med den 

genomsnittliga funktionen hos befolkningen. En person kan också bli kvalificerad 

som funktionsnedsatt om han eller hon har haft en försvagning i det förflutna eller 

ses som funktionsnedsatt baserad på en enskild eller gemensam norm. Sådana 

försvagningar kan inkludera fysiska, sensoriska och kognitiva eller 

utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar. Psykiska störningar och olika typer av 

kroniska sjukdomar kan också räknas som funktionsnedsättningar.        

(Nationalencyklopedin 2010). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fysisk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kognitiv
http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykisk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sensorisk
http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4nslor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Utveckling
http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykisk_st%C3%B6rning
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IKT / ICT: Informations- och kommunikationsteknik/Information and 

communicationteknologi. Det vill säga alla kommunikationsredskap så som datorer, 

wifi( trådlösa nätverk), mobiltelefoner m.m. IT som bygger på kommunikation 

mellan människor (Lindstrand & Brodin, 2006). 

 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Specialpedagogik handlar om att hjälpa barn/elever på ett annat sätt än den ordinarie 

undervisningen, den borde vara till för alla men oftast bara för elever med speciella 

behov eller problem. Vissa menar att specialpedagogik ska vara för alla, andra för de 

svaga och en del för de starka eleverna (Barger 2001 & Groth 2007). 

Groth (2007), Fischbein och Österberg (2003)menar att specialpedagogiken enbart 

ska vara till för de elever som inte hänger med i den vanliga klassrumsundervisning 

och därför behöver extra stöd för att komma ikapp resten av klassen. Man kan säga 

att det finns två sätt att se på det, de elever som behöver hjälp för att klara 

utbildningen och de elever som har så pass goda kunskaper i ämnet att den ordinarie 

undervisningen inte utvecklar eleven tillräckligt, vi kommer att skriva om den del 

som behöver extra hjälp för att klara kurser/fungera i samhället (Barger 2001 & 

Groth 2007). 

 Helldin (1998) säger att: 

”Den nya specialpedagogiska utbildningen som inrättades 1990 skiljer sig på några väsentliga punkter 

från den äldre speciallärarutbildningen. Jämför man den nya utbildningens mål- och 

innehållsbeskrivning med den äldre, kan man i första hand konstatera att den nya utbildningen har en 

större bredd. Den äldre utbildningen fokuserade på ”studier av orsaker till olika typer av handikapp” 

sam att ”ge kunskaper och träning i de speciella tekniker som erfordras för att få kontakt med och 

utveckla individer med fysiska, psykiska och språkliga handikapp”(s.9) 

Haug (1998) men att det finns två inriktningar inom specialpedagogiken, 

segregerande integrering och inkluderande integrering. Segregerande integrering är 

specialskolans ursprung, det är det traditionella sättet där traditionell undervisning 

tillämpas (katederundervisning - där lärare undervisar framför klassen och eleverna 

lyssnar och tar in kunskap auditivt och visuellt)  och eleverna jobbar tillsammans i 

klass eller att eleverna som är i behov av specialundervisning får enskilda 

undervisningstimmar, mindre grupper utanför klassrummet, får vara i särskola eller 

annan institution eller annat ställe. Det centrala är att hitta den optimala miljön för 

den enskilda individen. 

Inkluderande Integrering handlar om att: 

Undervisningen ska ske inom ramen för den klass där barnet är inskriven som elev. Argumentet för 

detta är först och främst knutet till en uppfattning om social rättvisa som lika rätt till deltagande 

utifrån kollektiva demokratiska värden (Haug, 1998 s.21).   

Man vill att det ska vara lika för alla oavsett förutsättningar, intressen eller 

prestationsförmåga. Meningen är att de ska fungera tillsammans även som vuxna i 

samhället. Det menas att läraren ska besitta kunskaper för att undervisa alla elever  

(Haug, 1998). 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

3.1 Syfte 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på hur pedagogernas kunskaper inom 

IKT är och synliggöra hur man kan jobba med elever med funktionsnedsättningar 

med moderna verktyg så som datorer, minimetrar o.s.v .  

 

3.2 Frågeställning 

 

 Hur ser pedagogernas kompetens ut gällande IKT? 

 

 På vilket sätt är datorer ett bra inlärningshjälpmedel till personer med en 

funktionsnedsättning? 

 

 Vad finns det för svårigheter och Problem med IKT? 
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4 METOD 

 

Nedan följer en beskrivning på hur vi genomfört litteraturstudien. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

Med en systematisk litteraturstudie menas att undersökarna, i det här fallet vi, har 

valt ut litteratur för analys. Med litteratur menar vi granskade och publicerade 

artiklar som har en vetenskaplig grund. Vi har gjort en noggrann metaanalys av det 

insamlade materialet baserat på Forsbergs och Wengströms (2008) metod.  Med 

metaanalys menas att man kritiskt granskar likheter, skillnader och/eller teman bland 

de olika avhandlingarna och artiklarna. Genom att granska de avhandlingar och 

artiklar som ligger till grund för denna rapport ska undersökarna komma fram till 

samma slutsatser om undersökningen upprepas (Forsberg & Wengstörm, 2008). 

Patel & Davidson (2003) menar att första steget för att göra en studie är att formulera 

ett problem, därefter kan vi gå vidare med studien. 

För svenska studier har vi använt följande databaser: Libhub, Libris, Diva och 

Google Scholar. När det gäller de internationella källorna så har vi använt databasen 

ERIC som behandlar forskning som handlar om pedagogik. I ERIC använde vi ett 

hjälpmedel som låter oss kombinera sökord och fraser. Vi har även använt källor från 

redan skriven litteratur i ämnet, då vi har med hjälp av referenslistor ur den skrivna 

litteraturen använt oss av den ursprungliga källan till deras arbeten, mestadels källor 

publicerade på Engelska av bl.a. svenska forskare. Texterna har vi översatt till 

svenska innan vi har bearbetat dom för att det ska bli lättare att förstå helheten i 

texterna. 

Efter att ha provat oss fram, valde vi att använda oss av dessa sökord:  

Dator för funktionshindrade* IT för specialpedagogik* special education* 

funktionshindrade i skola* datorstöd i undervisningen* dator hjälpmedel* ICT in 

special education* ICT and special education* 

4.2 Val av studier och bearbetning 

Studier om skolelever med funktionshinder som kan använda någon form av 

datorhjälpmedel för inlärning under grundskola, gymnasium, högskola samt särskola. 

Vi har valt att inkludera artiklar från hela världen, dock endast artiklar skrivna på 

svenska eller engelska. Andra inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skriva 

mellan år 1994-2011 för att få dels studier som är moderna men också för att kunna 

se lite av utvecklingen från 1994 och fram tills idag. Vi vill även att artiklarna skulle 

finnas tillgängliga i fulltext genom en direkt länk på datorn, beställningsbarr från 

Linneuniversitetets studentbibliotek i Kalmar. Samt redan tryckta texter i bok och 

pocket form, och vara granskade (peer-reviewed). ). Vi har också velat att artiklarna 

skall innehålla egna undersökningar, och inte vara sammanfattningar av andra 

undersökningar. 
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Studierna har valts ut beroende på innehåll och inriktning, det finns redan mycket 

skriven litteratur i ämnet. För att det ska vara specifikt om det området vi behöver så 

ska det handla om någon form av tekniskt hjälpmedel, för lärande till personer med 

en eller flera funktionshinder. Vi hade vissa problem att hitta tillräckligt med 

granskade artiklar som berörde det som denna uppsats handlar om, vilket gjorde att 

vi inte behövt göra något större urval. Denna uppsats innehåller i princip alla 

granskade artiklar som vi hittat i vårt specifika ämne. Detta utesluter inte att det kan 

finnas fler relevanta artiklar, med dessa har inte vi hittat. 

Litteratur i ett akademiskt arbete ska enligt Forsberg och Wengström (2008)  baseras 

på fyra kriterier: äkthet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet. 

Detta är något författarna till föreliggande uppsats har tagit i beaktning vid val av 

litteratur. Ett noggrant urval av relevant litteratur har gjorts där det beaktats vem som 

är författare, dennes bakgrund, utgivningsår samt vart den är publicerad. En del av 

studierna är också skrivna på Engelska vilket kan bidra till olikheter/brister när vi 

översatt texterna. Och att de texterna som var på engelska oftast var gjorda på 

personer i ett annat land än Sverige och att skolorna där inte jobbar på samma sätt 

som i Sverige. Vi hade även kunnat få ett bredare resultat om vi hade inkluderat 

studier gjorda innan 1994. Vi har varit medvetna om dessa problem när vi har skrivit 

diskussionen. 

Vi har valt att inte publicera namn eller orter på deltagare i intervjuer, studier och 

undersökningar som gjorts av forskarna p.g.a. integritetsskäl. 

 

4.3 Etiska aspekter för studierna 

 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet 

och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är 

frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i 

den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att 

delta.(forskningsrådet, s 7. 1990) 

Forskningsrådet (1990) har tagit fram riktlinjer för hur forskning ska bedrivas och 

det bygger på att deltagarna ska ha så stor kontroll som möjligt och möjligheten att 

välja hur det ska gå till och när. Om deltagaren t.ex. väljer att avsluta deltagandet i 

forskningen ska inga frågor ställas eller påtryckningar om att personen ska slutföra 

studien. I vissa fall kan även målsman behöva godkänna deltagande (t.ex. om de 

undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär). 

Författarna till de olika studierna har tagit ställning till en del etiska dilemman när de 

har gjort sina undersökningar, majoriteten av författarna har nämnt detta i sina 

arbeten och det som florerar mest är att det skulle vara frivilligt och att deltagarna 

skulle få mycket information om varför och hur undersökningen skulle utföras, samt 

att föräldrarna har givit sitt godkännande för personer som ej är myndiga i annat fall 

så har personerna själva givit sitt godkännande. 

Gustafsson, Hermerén & Petterson (2005) säger att: 

 
En mycket viktig del av forskningsetiken rör frågor om hur personer som medverkar i forskning som 

försökspersoner eller informanter får behandlas. Det kan förefalla självklart att dessa personer i största 

möjliga utsträckning ska skyddas från skador eller kränkningar i samband med att de medverkari 

forskning. (S.17) 
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Lindgren och Sparrman (2003) säger att: I takt med att de professionellas intresse för 

barns aktiviteter ökar finns det kanske fog för att dra gränser för vad som kan anses 

etiskt försvarbart eller inte?(s.11) Alla som deltog i undersökningen gjorde så 

frivilligt, var fullt informerade vad som var syftet med undersökningen, hur insamlad 

data skulle användas. Samt att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i 

studien, utan att ange anledning (Brodin. 2010). 

 

 

 

 

 

 

4.4 Studiernas metod och syfte 

 

Anderberg (2007). Peer assistance for personal assistance -  analysis of online 

discussions about personal assistance from a Swedish web forum for disabled 

people. Journal of disability and society 

Syfte: Att analysera hur rörelsehindrade diskuterade frågor som rör personlig 

assistans på ett webforum för rörelsehindrade, för att helt enkelt se hur de själva ser 

på frågor som rör personlig assistans och hur internet kan vara ett hjälpmedel i denna 

diskussion. 

Metod: Författaren har studerat och följt forumet under sammanlagt 4och ett halvt 

år, sammanlagt 2755 inlägg från 146 personer lästes. 

 

Anderberg och Jönsson (2005) Being there. Journal of disability and society  

Syfte: Att se hur personer med funktionshinder ser på internet och hur de använder 

internet.  

Metod: Personerna som deltog i studien var samtliga gravt rörelsehindrade men vana 

internetanvändare. Studien baserar sig på intervjuer med 22 personer var av 8 

kvinnor och 14 män i åldrarna 25 till 60. Studien fokuserar på internetanvändning  i 

vardagslivet, både privat och i arbetslivet. 

 

Brodin (2010) Can ICT give children with disabilities uqual oppertunities in 

school? Improving schools 

Syfte: att undersöka i vilken grad datorer och IKT används i dagens skolor för att 

stödja inkludering och främja lika möjligheter för barn och ungdomar med 

rörelsehinder. 
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Metod: Undersökningen är baserad på ett frågeformulär som 16 föräldrar med 

rörelsehindrade barn fyllt i, samt en intervju med en 15-årig elev, som trots sitt 

rörelsehinder är inkluderad i skolan. Han valdes ut på grund av sin ålder, att han 

kunde tala och uttrycka sig själv, samt att han var ett bra exempel på barn med 

rörelsehinder. Frågeformuläret var inriktat på föräldrarnas perspektiv med 18 

huvudfrågor, samt ett antal underfrågor. Intervjun var inriktad på ett elevperspektiv 

och spelades in på band. 

 

Brodin & Lindstrand (2003): What about ICT in special education? Special 

educators evaluate information and communication technology as a learning tool. 

European Journal of Special Needs Education, 

Syftet: med denna studie var att utvärdera hur denna kompetensutveckling av 

specialpedagogerna gick och vilka resultaten blev.IT i skolan var ett stort projekt 

som den svenska  regeringen och alla svenska kommuner genomförde som 

påbörjades 1999, målet var en kraftig kompetensutveckling vad det gällde 

användandet av IT i den svenska skolan. Datorn skulle från och med nu bli en 

naturlig del av den svenska skolan, och alla elever och lärare skulle ha egna e-post 

adresser m.m. 

Metod: Mellan 2000 och 2002 genomfördes en kompetensutveckling inom IT  av 

specialpedagoger som arbetade med barn med funktionshinder,  som en del av 

projektet IT i skolan.  Studien skedde delvis via  frågeformulär och delvis via 

intervjuer med specialpedagoger och klassföreståndare. Sammanlagt 1 350 

frågeformulär skickades ut till 21 kommuner i Sverige för vidare distribution ut till 

specialpedagoger. Sammanlagt 618 personer svarade på frågeformuläret, en del av 

dessa kom dock in försent eller var inkorrekt ifyllda och kunde inte processas, 

kommentarerna inkluderade i dessa har dock använts i studien. Sammanlagt 515 

frågeformulär var korrekt ifyllda och kunde processas. 

 

Detheridge. (1997)Bridging the communication gap (for pupils with profound and 

multiple learning difficulties) British Journal of Special Education, 

Syfte: Forskaren har utgått från tre stycken hypoteser I sitt arbete. Att många 

personer med funktionshinder har ”gömda” förmågor när det gäller kommunikation 

som inte är fullt utnyttjade på grund av deras handikapp. Att IT kan utgöra ett 

verktyg för att upptäcka och utveckla dessa förmågor och att dessa IT-verktyg kan 

bidra till ett utvecklings- och träningsprogram som skall bidra till förbättrad förmåga 

att kommunicera. Syftet var att hitta dessa verktyg och strategier som kan användas 

av lärare för att ge elever med funktionsnedsättningar verktyg att förbättra sin 

kognitiva kommunikationsförmåga. 

Metod: Forskaren använde sig av fem kandidater i åldrarna 3.5 till 17 år och alla 

med någon form av funktionshinder, som alla utvärderades individuellt och fick ett 

individuellt träningsprogram där IT användes utvecklat för sig, allt skedde i naturlig 

klassrumsmiljö för att även social effekt och interaktion skulle kunna studeras. 

Programmet utvecklades efter tid utefter vilka resultat som den gav, och elevens 

förmågor utvärderades också löpande. 
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Hammond, Reynolds & J. Ingram (2011) How  and why do student teachers use 

ICT? Journal of Computer Assisted Learning 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka  hur och i vilken utsträckning 

lärarstudenter i England använde IKT, vilka faktorer som fick dem att använda det 

och vilka eventuella hinder som fanns för användandet. 

Metod: För att få en så bred bild som möjligt så skickades ett frågeformulär ut till en 

hel årskurs på 367 lärarstudenter, 340 av dessa besvarades. Frågeformuläret bestod 

av sammanlagt 150 frågor, och de flesta av dessa blev besvarade på ett bra sätt. Alla 

lärarstudenter var i slutet av sin utbildning. För att gå lite mer på djupet så togs också 

en grupp av dessa ut för mer djupgående intervjuer kring deras intryck och 

erfarenheter av IKT. 

 

 

 

Heimann, Nelson, Tjus & Gillberg (1995) Increasing Reading and 

Communication Skills in Children with Autism Through an Interactive 

Multimedia Computer Program. Journal of Autism and Developmental 

Disorders 

Syfte: Att undersöka resultaten hos datorprogrammet “Alpha” som ett sätt att främja 

språkinlärning och kommunikation hos barn med Autism. Man vill också få en ökad 

kunskap om vilka möjligheter som datorer erbjuder för att främja inlärning hos barn 

med autism. 

Metod: Totalt deltog 13 barn I studien , dessa var uppdelade i 3 olika grupper. Den 

första gruppen bestod av 11 barn med autism, den andre gruppen bestod av 9 barn 

med ”mixade handikapp”, samt 10 barn normalutvecklade barn utan handikapp. 

Alla tre grupper fick använda datorprogrammet ”Alpha” som används för att främja  

språkinlärning på flera olika sätt via multimedia . Alla tre grupper fick använda 

programmet på samma sätt, och alla barn testades vid två olika tillfällen. 
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5 RESULTAT 

 

5.1 Kompetens hos pedagogerna  

 

I detta kapitel ska vi besvara frågan: Hur ser pedagogernas kompetens ut gällande 

IKT? 

När datorer nu blivit allt mer vanliga på våra skolor har ett annat problem tonat upp. 

Många lärare har visat sig ha en bristande kompetens när det gäller IKT, och att 

deras elever i ett flertal fall kan mer en vad de själva kan. Detta gör att lärarna ofta 

väljer andra sätt att lära ut än just att använda datorer. Den utbildning som lärare får 

på detta område har också visat sig vara bristfällig. Detta problem har visat sig finnas 

i flera länder (Brodin, 2010). 

Lärarna var också i hög grad medvetna om dessa brister i sina kunskaper. I den 

undersökning som Brodin & Lindstrand genomförde så uttryckte många lärare en 

frustration över att vara medvetna om att IKT kan innebära stora fördelar för 

eleverna, men att de som lärare saknade kunskap och/eller tid att hålla sig 

uppdaterad. 51 % av de tillfrågade ansåg att de hade brist på tid, och detta svar 

uppkom också på en mängd frågeformulär. Ungefär hälften av de tillfrågade ansåg 

också att de hade bristfällig kunskap. Kritik från lärare fanns också gentemot det som 

de såg som otillfredsställande utrustning. En fjärdedel av de tillfrågade ansåg att de 

kunde få otillräcklig teknisk support på den skola där de jobbade, och detta efter att 

de själva genomgått utbildning i IKT. Det verkade också som om otillräckliga 

resurser i skolorna utgjorde ett stort hinder för funktionell användning av IKT. Ett 

flertal lärare lyfte också fram att nätverket p deras arbetsplats sällan fungerade.. 

Samtidigt så verkar lärare tycka att IKT är ett viktigt ämne, i Brodin & Lindstrands 

undersökning så svarade 73% innan de genomgick den kompletterande utbildningen 

för specialpedagoger att IKT var ett användbart verktyg för elever som behövde 

särskilt stöd, efter att de hade genomgått utbildningen hade denna siffra ökat till 

79%. Störst nytta ansåg man att personer med läs- och skrivsvårigheter och med 

koncentrationsvårigheter skulle ha av IKT, ordbehandlingsprogram och 

stavningskontroll nämndes i detta sammanhang. Man var dock inte lika entusiastisk 

av internetanvändning för dessa elever. Drygt hälften av de tillfrågade lärarna när 

undersökningen utfördes använde sig sällan av internet, och då endast i en begränsad 

omfattning, både privat och i skolan. (Brodin & Lindstrand, 2003). Enligt forskning i 

Storbritannien så uppnås bästa resultat när lärare får arbeta tillsammans, och när tid 

planeras in för lärarna att diskutera och reflektera över pedagogiska överväganden 

när det gäller exempelvis IKT. När lärarna får tid att diskutera och reflektera så blir 

de också mer uppmärksamma på sina elevers behov, detta gäller särskilt 

funktionshindrade elever som kanske är mer krävande för lärarna (Detheridge, 1997). 

 Det finns också saker som tyder på att rektorerna, som har det övergripande 

pedagogiska ansvaret, ofta saknar koll på lärarnas kunskaper. När Brodin & 

Lindstrand frågade rektorer om den kompletterande utbildningen efter IT i skolan för 

specialpedagoger så visade rektorerna väldigt lite kunskap om vad de hade fått 

utbildning i. Många visste att de hade varit iväg på något, men inte vad. Det visade 

sig också att en majoritet av de som deltog inte hade en konsultativ roll vilket var 
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målgruppen för utbildningen, en majoritet av de specialpedagoger som deltog hade 

istället en stödjande roll i klassrummet. Man kunde också konstatera att inte alla 

funktionshinder nämndes i utbildningsprogrammet, utan endast de barn med 

motoriska eller fysiska funktionshinder. De barn som lider av intellektuella 

funktionshinder nämndes inte. Hur man bäst arbetar för att hjälpa dessa barn togs 

alltså inte upp i denna kompletterande utbildning. Många av de som deltog i 

utbildningsprogrammet arbetade dock även med dessa typer av elever (Brodin & 

Lindstrand, 2003). 

I intervjuer som Brodin genomfört med föräldrar till barn med funktionshinder, så 

påpekar många av dessa att datorer inte blir optimalt använda i skolor. Man pekar 

också på en bristande kompetens bland lärarna, man upplever också att lärarna inte 

har tid att uppdatera sin kompetens när det gäller IKT. Man lyfter också gram att när 

datorer används så används de nästan uteslutande som ”skrivmaskiner”, och inte som 

ett pedagogiskt verktyg. Heller inte som ett verktyg för kommunikation. Man 

upplever också att det finns en brist på datorer i ens barns skolor, och de datorer som 

fanns ofta var gamla. Ofta hade barnen betydligt bättre datorer hemma än i skolan. 

(Brodin, 2010) 

I den undersökning som Hammond m.fl genomförde bland lärarstudenter i England, 

så visade det sig att det som vi i Sverige kallar för SmartBoard var det IKT redskap 

som användes flitigast av de blivande lärarna när de var ute på praktik, nästan alla 

använde denna resurs. De studenter som utbildade sig mot de tidigare åren använde 

också lärorika datorspel i hälften eller mer än hälften av lektionerna. När det gällde 

de lärarstudenter som utbildade sig mot de högre årskurserna så var datorspel 

ovanliga i undervisningen, men det var desto vanligare att be elever använda internet 

för hemläxor. Lärarstudenterna var överlag också väldigt positivt inställda till IKT, 

och endast 3% av de tillfrågade ansåg att IKT inte gjorde lärande mer effektivt, 

medans endast 5% ansåg att lektioner där IKT användes inte var roligare för 

eleverna. Studenterna kände också att de hade en stor kompetens när det gällde IKT, 

då till stor del växt upp med det och att det är naturligt för dem att använda det till 

vardags. 68,8 % av de tillfrågade studenterna svarade att de ansåg sig vara ganska 

duktiga på IKT, medans 21,1 % svarade att de ansåg sig vara väldigt duktiga på IKT. 

50,9 av de tillfrågade studenterna svarade att deras färdiga kollegor ute på skolorna 

var positiva eller  mycket positiva till användande av IKT i undervisningen. 

Tillgången lyftes fram som det största hindret för användande av IKT, 47,5 % av de 

tillfrågade tyckte att tillgången till IKT var bristfällig på en del eller många av 

lektionerna. Detta påverkade också hur pass mycket det användes (Hammond, 

Reynolds & Ingram, 2011). 

Ett problem som verkar finnas ute på skolor är att man använder ”gamla metoder till 

ny media”. Alltså att lärare använder IKT i undervisningen men anpassar inte sitt 

undervisningsätt efter det, utan lär ut på det sätt han eller hon är van vid sedan innan. 

IKT som ett pedagogiskt redskap blir därmed inte utnyttjat till sin fulla potential 

(Brodin, 2010). 
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5.2 Arbete med IKT 

I detta avsnitt ska vi svara på de två sista frågorna: På vilket sätt är datorer ett bra 

inlärningshjälpmedel till personer med en funktionsnedsättning? Samt vad finns det 

för svårigheter och Problem med IKT? 

5.2.1 Funktionshinder på nätet  

Virtuella miljöer får funktionshindrade elever att utöka sina geografiska områden 

som att hitta kontakter med liknande problem. Detta förbättrar kunskapsöverföringen 

mellan funktionshindrade. En elev med ett funktionshinder beskriver det som att den 

virtuella världen får funktionshindret att försvinna och att personen gör skillnad på 

fritid och arbete då i forma av att under fritiden spelar personen medans under arbete 

så komponerar han musik, ”band-in-box” är ett program som gör det möjligt för 

honom att utöva ett instrument då hans armar inte har den styrkan att utöva 

instrumentet i verkligheten (Anderberg & Jönsson, 2005). 

I skolan använder man sig av datorer, men inte en sådan undervisningsmetod som är 

lämpad för undervisning genom datorer. Barn med funktionshinder behöver oftast 

mer stöd i undervisningen än andra barn. Gemensamt för alla barn är att läraren har 

en betydande roll för barnens lärande, men lärarna behöver effektivare verktyg och 

en vilja att förändra attityder gentemot nya sätt för lärande (Brodin, 2010). 

Funktionshindrade elever har stor nytta av internet där kan de presentera sig och 

förmedla sig med full kontroll på hur bilden av de själva utformas (Brodin, 2010). En 

person beskriver möten i verkligheten som ett stort problem för att redan då han blir 

synlig för andra människor får de en omedelbar, om inte omedvetet negativt intryck 

om honom. Medan på internet kan han berätta om sitt funktionshinder och där ger 

det inte samma negativa bild (Anderberg & Jönsson, 2005). En annan person väljer 

att inte berätta om sitt funktionshinder och därigenom utnyttjar hon en ”online-

identitet” hon menar att det är skönt att få känna sig som en i mängden och att hon på 

så sätt tar ledigt ifrån sitt funktionshinder (Anderberg & Jönsson, 2005). 

En intervjuad person med funktionshinder upplever det enklare att prata om 

funktionshinder över internet än det skulle vara om de träffades i verkligheten. På 

internet har han större möjlighet att motverka fördomar och han får också mer frågor 

om sitt funktionshinder där än i verkligheten. Möten mellan personer med 

funktionshinder blir också enklare då de geografiska avstånden krymper, en del med 

funktionshinder vill ha kontakt med personer med liknande eller samma 

funktionshinder medan andra inte alls vill ha den kontakten (Anderberg & Jönsson, 

2005). 

5.2.2 Styrsystem  

De elever med funktionsnedsättning är tvungna att använda datorn på ett sätt som 

vanliga användare inte behöver nämligen med olika sorter styrsystem för att 

kommunicera med datorn. Det kan vara elever som har ett funktionshinder som göra 

att denne inte kan röra armarna, det skapar ett problem för individen att använda sig 

av tangentbord och mus. Användaren kan då istället använda sig av ett annat sorts 

styrsystem än tangentbord och mus för att kommunicera med datorn (Anderberg & 

Jönsson, 2005). För användare som inte kan kommunicera verbalt finns det möjlighet 

att genom datorn göra sig hörd.. Dessa bärbara enheter som talsyntesen (som kan tala 

för användaren), leksaker och annan utrustning som kan användas i sociala 



14 

 

inställning. Dessa var mer användbar än en dator som tenderade att vara sysselsatt i 

en diskret inställning (Detheridge, 1997). 

Breidegard (2002) beskriver att i framtiden kommer man att kunna använda 

Minimetern till att lösa uppgifter på en persondator med hjälpa av t.ex. ögat. Tanken 

är att ögat ska fungera som musen gör för gemene man. Genom att användaren rör på 

ögat så ska också muspekaren röra sig åt det håll användaren tittar och om 

användaren blinkar ska det ses som ett ”musklick”. Minimeter är ett billigt och 

modernt hjälpmedel för att hjälpa hjärnskadade människor att kommunicera.  

Vanligtviss används minimetern till personer med talsvårigheter eller som har 

problem att uttrycka sig på annat sätt än genom blundningar, gapningar, 

huvudvridningar etc. dessa personer har i allmänhet svårt att göra sig förstådda och 

behöver denna sortens hjälp för att uttrycka sig (Breidegard,  2002). 

Minimeter bygger på avläsningar av ansiktsrörelser och att dessa rörelser har en 

funktion för användande av en persondator och med hjälp av ljud och bild guida 

användaren till en enklare och mer individanpassad användning av minimeter 

(Breidegard, 2002). 

Det finns även andra sorters hjälpmedel som inte bygger på ögonrörelser. Det finns 

en hel del olika styrsystem och några av de vanligare är fotreglage (där användaren 

kan skriva med fötterna och styra datorn med hjälp av fötterna) och joystick där 

användaren styr datorn med händerna. Men alla styrhjälpmedel behöver anpassas till 

individen för att fungera optimalt eftersom ingen är den andra lik vad det gäller 

funktionshinder (Brodin, 2010). 

 

5.2.3 Fördelar och nackdelar  

Antalet Internet-tjänster ökar ständigt och påverkar positivt på den upplevda graden 

av självständighet för personer med fysiskt funktionshinder. Man beskriver det som 

två olika tillgångar. Den första är dator- och internet- tillgänglighet. Detta kallas den 

”digitala klyftan”. Problemet är att många av de funktionshindrade personerna har 

inte har tillgång till den ”digitala klyftan” och får därför inte tillgång till Internets alla 

olika tjänster (Anderberg & Jönsson, 2005). 

Den andra tillgången är de olika användargränssnitten, funktionshindrade. 

Användare av internet som har sensoriska funktionshinder eller inlärningssvårigheter 

kan uppleva sig uteslutna från nätets olika informationskällor beroende på 

otillgängliga webbformat. Precis som med tryckt information skapar detta en enorm 

mängd med otillgänglig information, personer som är blinda eller med nedsatt syn 

kommer därför att behöva någon form av hjälpmedel för att kunna ta till sig denna 

information. Hjälpmedlen i sin tur kostar pengar och alla skolar har inte resurser för 

att kunna köpa in dessa hjälpmedel (Anderberg & Jönsson, 2005). Man bör ta i 

beaktning att pojkar och flickor inte använder datorer på samma sätt, pojkar väljer 

spelprogram medan flickor väljer program med mjukare innehåll och integrerar med 

datorn mer än pojkarna. Man bör därför inte likställa pojkar och flickor (Brodin, 

2010). 

Många föräldrar var oroliga över att deras barn tillbringade för mycket tid framför 

datorn, genom dataspel skulle barnen vara isolerade från interaktion och från deras 

kompisar, datoranvändningen skulle också försämra deras möjlighet till lärande 
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(Brodin, 2010). Ett sätt kan vara acceptera att elever lär sig många nya saker när de 

spelar dataspel, detta är ett ämne som är mycket ifrågasatt av föräldrar som menar att 

det finns brist på datorer i skolan och att varje elev bör ha tillgång till en egen dator. 

Föräldrarna menar också att lärarna brister kunskapsmässigt inom användningen av 

IKT och därför får inte eleverna den utbildning de bör ha (Brodin, 2010). Lärarna 

behöver en uppdatering på verktygen för inlärning och använda den på ett kreativt 

sätt (Anderberg, 2007). 16 familjer med barn som har ett eller flera funktionshinder 

(både fysiskt och psykiskt) blev tillfrågade om IKT i skolan och 14 av 16 föräldrar 

svarade att kompetensen hos lärarna var låg och att de inte använde datorn som ett 

pedagogiskt verktyg och inte heller som ett verktyg för kommunikation. Sju av 

föräldrarna påpekade att datorn förbättrade barnens kommunikation och interaktion 

med andra användare. De menar också att datorn stimulerar deras språkutveckling, 

medan fem av föräldrarna rapporterade att deras barn kommunicerade via internet 

och chattare med vänner på internet (Brodin, 2010). 

Observationerna som utförts på barn med autism under arbete med Inlärnings 

program (inlärningsspel), är att de blev mer självständiga och motiverade för att 

utföra de uppgifter som programmet tillhandahöll. Barnen med autism visade en 

100% ökning av att uttrycka positiva känslor under momenten. Barnens 

kommunikation om det relevanta ämnet, samt en ökad läsförståelse. Man 

konstaterade att barnen blivit mer självsäkra och självständiga, efter att arbetat med 

programmet under en längre tid. Användningen av programmet bidrog också till att 

barnen blev mer drivna av en inre motivation (Heimann, Nelson, Tjus & Gillberg, 

1995). En funktionshindrad elev med sjukdomen muskeldystrofi (svaga lemmar) 

berättar att han blir tillfredsställd av att utvecklas inom spelet och att han tränar 

motoriken och vakenheten när han spelar. Han beskriver det enligt följande.  

du spelar hockey, du får stryk dåligt. Det finns en typ av utbildning eller praktik i mitten 

av allt det roliga. Du behöver bara vara uppmärksam. Du måste ta snabba beslut och allt 

rör sig snabbt i spel. Allt annat i mitt liv är mycket långsam. När jag börjar med ett nytt spel, tror jag 

det måste vara något fel med det eftersom Jag är så dålig. Men så upptäcker jag att jag blir bättre och 

bättre och till slut behärskar jag det (Heimann, Nelson, Tjus & Gillberg, 1995. S 10). 

Barn idag är oftare mer insatta i teknik än vad lärare och föräldrar är och man kan då 

se det som att barnen är infödingar i IT-samhället medans lärarna och föräldrarna är 

invandrare. Man bör sätta sig in i hur barnen upplever och känner när de spelar 

(Brodin, 2010). 
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6 DISKUSSION 

 

6.1 Lärarnas kompetens 

 

Det står helt klart att många lärare har bristande kompetens på IKT området, många 

lärare är också medvetna om sina egna brister och uttrycker en frustration över att 

eleverna kan mer än de själva kan. Även föräldrarna är väl medvetna om de brister 

som finns. Samtidigt så verkar det också finnas någon sorts generationsklyfta när det 

gäller IKT- kunskaper inom lärarkåren, då många lärarstudenter upplever att de har 

en stor kompetens och känner en stor säkerhet. Som väntat så visar det sig att 

kompetensen kring IKT är större bland de yngre. Samtidigt så verkar det finnas ett 

intresse även bland de äldre, och en majoritet anser att IKT kan vara ett värdefullt 

verktyg. Många lärare lyfter i den undersökningen som Brodin & Lindstrand 

genomförde fram tiden som ett problem, att det saknas tid att vidareutveckla sina 

kunskaper på IKT området. 

Många lärares bristande kunskaper ser vi som ett stort problem, då ett värdefullt 

pedagogiskt verktyg inte blir utnyttjat fullt ut. Vi ser det som mycket värdefullt att 

lärare kontinuerligt erbjuds vidareutbildning och kompetensutveckling, inom inte 

bara IKT utan inom hela yrkesområdet. Tyvärr så verkar det finnas tydliga brister 

här. Tid verkar i skolan inte avsättas för lärares vidareutbildning i tillräckligt stor 

grad. 

Vi kan tydligt se att fler och fler kommuner och skolor köper in en egen dator till 

varje elev. Detta kan absolut vara ett lovvärt initiativ. Men har inte läraren rätt och 

tillräcklig kompetens så blir inte dessa datorer utnyttjade till sin fulla potential. 

Brodin (2010) lyfter fram problemet med ”gamla metoder till ny media”, att man för 

in IKT i undervisningen utan att förändra pedagogiken. På så sätt blir IKT inte 

utvecklat till sin fulla potential. 

Rektorerna har här ett viktigt ansvar, som övergripande pedagogiskt ansvariga, att se 

till att lärare får en kontinuerlig kompetensutveckling, och att det avsätts tillräckligt 

med tid för detta. Brist på datorer lyfts också fram av många både lärare, föräldrar 

och elever som ett problem. 

Då de funktionshindrade eleverna förmodligen är de som har mest att vinna på rätt 

användning av IKT i undervisningen, så är det förmodligen också de som har mest 

att förlora på lärarnas bristande kunskaper. 

Hur ser då framtiden ut? Med tanke på att nya lärarna och de som kommer ut från 

lärarutbildningen idag har större kompetens inom IKT- området än de äldre lärarna 

så torde det se relativt ljust ut. Samtidigt så tror vi att det är viktigt att komma ihåg 

att IKT är ett område som rör på sig snabbt och utvecklas hela tiden. Eleverna 

kommer att hänga med i denna utveckling. Det kommer att krävas kontinuerlig 

fortbildning och kompetensutveckling inom IKT även av de nyutexaminerade 

lärarna. 

Kanske vore det också dags för en ny statlig satsning, liknande gamla ”IT i skolan”, 

med inriktning på att förbättra lärarnas kunskaper i IKT, bra sätt att pedagogiskt 

använda IKT och erbjuda en kompetensutveckling för Sveriges lärare. 
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6.2 Internetidentitet 

 

Internet har förändrat spelreglerna för funktionshindrade elever, med hjälp av en 

dator och internetuppkoppling kan användaren få tillgång till deltagande och 

personligutveckling i en mäng olika områden och metoder. Tillgång till områden 

med lärande, underhållning, och uttryck, samt kommunikation och samarbete, vilket 

ökar användarens direkta roll (synliggöra för personer som normalt inte möter 

funktionshindrade) och självständighet i samhället. Internet erbjuder massor av 

tjänster och funktioner, och desto fler av de personer med funktionshinder som kan 

använda sig av dessa tjänster desto fler oberoende individer kommer det att finnas i 

samhället.  

Många av de tillfrågade personerna med funktionshinder beskriver att de blir 

frigjorda från sitt handikapp på internet och att de kan välja att beskriva vilken bild 

de vill att andra användare ska få av dem (Anderberg & Jönsson, 2005). Många av 

dessa personer upplever att de utvecklas genom att använda datorer genom 

textbaserad informationsöverföring gällande läs och skriv program, chattsidor, 

onlinespel och filminformation. Funktionshindrade får också en annan möjlighet till 

vänskap på nätet där deras olikhet från det normal inte synliggörs på samma sätt som 

det skulle i verkligheten. Fördomar gentemot funktionshinder beskrivs som många 

och de fördomarna gör det svårare för dessa personer att knytta kontakter. Tänk dig 

en person utan funktionshinder som älskar att spela fotboll och röra på sig som har 

två kompisar, en kompis som är funktionshindrad och inte kan spela fotboll och den 

andra älskar också att spela fotboll vem av de två blir den bästa kompisen? 

 

6.3 IKT eller inte IKT? 

 

Vilka fördelar respektive nackdelar finns då med användning av IKT? Bör man ens 

använda det i undervisningen? 

För det första måste man vara medveten om att IKT är ett brett ämne, och diverse 

datorhjälpmedel för många funktionshindrade är en nödvändighet för att de skall 

kunna leva ett så normalt liv som möjligt. 

Många föräldrar har en rädsla för att datorspel och en hög användning av datorer 

skulle försämra barnens sociala förmåga. Man kan här konstatera att det inte finns 

mycket lite vetenskapliga belägg för att detta skulle vara fallet, Brodin skriver 

mycket om det och avfärdar påståendet om att datorer gör folk osociala. Många 

forskare menar att datorer innebär revolution i skolan och samhället och framförallt 

barn med funktionshinder närmar sig problemet från ett konstruktionistiska 

perspektiv dessa forskar menar att barn kan bli daltagare och aktiva problemlösare 

med hjälpa av tekniska hjälpmedel. Barnen kan uppleva glädje och en känsla av 

solidaritet när de spelar spel på datorn (Brodin & Lindstrand, 2003).Vi tror att man 

måste titta på vilket alternativet i så fall skulle vara. En dator kan knappast ersätta ett 

personligt möte och den sociala interaktion som då sker. Men frågan är i vilken grad 

denna sociala interaktion hade skett utan dator. Bara för att man inte sitter vid en 
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dator så är det ju inte säkert att vi träffar en annan människa. Forskning talar enligt 

Brodin istället för att den sociala interaktionen på många sätt förstärks genom 

datorer, detta gäller särskilt för personer med funktionshinder. Möjligheterna att 

kommunicera med andra funktionshindrade blir större och utan datorns hjälp hade 

det varit betydligt svårare och mer komplicerat att kommunicera. Många av de 

handikappade menar att man själv kan välja om man vill ta kontakt med andra 

handikappade eller inte. Möjligheten finns att ta kontakt med människor utan att 

funktionshindret kommer att synliggöras och den valmöjligheten anses endast 

positiv.   

Brodin & Lindstrand (2003) lyfter istället fram att datorspel kan stärka barns 

problemlösningsförmåga och utveckla förståelse för gemensamma värderingar och 

sociala praktiker. Hos elever med rörelsehinder så har datorspel också framgångsrikt 

använts för att stärka elevernas finmotorik och språkliga förmåga. Så för hos oss 

framgår det som väldigt tydligt att datorspel kan vara väldigt lärorikt och vara 

användbara i undervisningen. Vi anser dock att de datorspel som man väljer att 

använda i undervisningen måste ha en tydlig pedagogisk tanke och syfte. Man bör 

också upplysa att användningen av datorer sker individanpassat då pojkar och flickor 

använder datorn på olika sätt. Lärarna bör därför vara medvetna om genus olikheter 

och främja lika villkor för alla elever.  

Men datoranvändningen är inte alltid så lätt, funktionshindrade med syn och hörsel 

nedsättningar kan oftast bli uteslutna p.g.a. otillgängligt webbformat då majoriteten 

av informationen är text baserad och i enstaka fall ljudbaserad. Och då behövs någon 

form av hjälpmedel för att alla elever ska kunna ta del av informationen. Då 

uppkommer nästa problem, skolornas resurser är inte oändliga och oftast är 

utrustning föråldrade och finns det utrustning så används den inte rätt. Många av 

föräldrarna till eleverna har påpekat detta men efter som de tillhör en minoritet så 

verkar det svårare att få igenom ett beslut om att köpa in ny utrustning eller 

vidareutbilda pedagogerna. Brodin & Lindstrand (2003) menar ju att man ska låta 

barn spela data spel för att lära sig men att kunna sälja in till rektorer, föräldrar och 

politiker att barnen ska spela dataspel på lektionstid, klingar inte vackert i allas öron. 

Och det blir ju inte bättre av att man då troligen kommer att behöva ta resurser och 

medel från den vanliga undervisningen, för att kunna hålla den sortens lektioner. 

6.4 Kritisk reflektion över vårt eget arbete 

Vi har känt att de källor och artiklar som vi har använt har varit relevanta till ämnet, 

och som vi tidigare har skrivit så har vi använt alla artiklar som handlat om ämnet vi 

tittat på. Vi erkänner dock det som ett problem att våra sökvägar för att finna 

artiklarna inte är helt klara, då vi inte antecknat exakt vilket sökord och sökmotor 

som gav vilken artikel, även om vi angett alla de sökord och sökmotorer som vi 

använt. När vi ser tillbaka på det hela så är det något som vi borde ha gjort. 

Artiklarna vi har använt har överlag varit mycket bra och vi har inte mycket att 

anmärka. Tyvärr har vi dock fått ta in artiklar som endast berör en del av ämnet, då 

så många artiklar som berör vårt ämne i sin helhet inte fanns. Detta kan dock också 

ses som en fördel, då vi presenterat något nytt, och vägt forskningsresultat som 

varandra. 

Även om vi inte har så mycket att anmärka på artiklarna, så känns det ibland som om 

vissa författare bestämt sig redan på förhand vilket resultat de skulle få fram vilkte 
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kan göra att de inte var helt neutrala. Vi har dock varit medvetna om detta när vi 

skrev diskussionen. Att artikelförfattaren har egna åsikter om ämnet behöver inte 

vara fel, och kan ge perspektiv på det hela. Vi har därför i ett flertal fall också skrivit 

vad författaren själv har för åsikt om en särskild sak. Vi har dock försökt åtskilja 

detta från de rena forskningsresultaten. 
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