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Inom Mo Gård Gymnasiesärskola arbetar vi fokuserat 
med att utveckla våra elevers samspels- och kommunika-
tionsförmåga. De elever som genomför sin skolgång hos 
oss har olika förutsättningar och behov när det gäller  
samspel och kommunikation, och vårt mål är därför att 
hitta varje elevs potential samt motivation till att vilja  
samspela och kommunicera med andra i den sociala 
omgivningen. 

Lärverktygen används i de sammanhang som eleverna 
befinner sig i för att underlätta upplevelse av helhet och 
förståelse. Vårt iPad projekt har på olika sätt bidragit till 
utveckling av samspel och kommunikation genom att 
iPaden både kan användas till att synliggöra samspelet 
samt att vara en grund till att ha något att samspela och 
kommunicera omkring. Projektet har utgått ifrån viktiga 
principer för hur vi ser på samspel och kommunikation 
samt vad som krävs för att utveckling ska kunna ske. 



Att arbeta med iPad som ett verktyg för att utveckla våra 
elevers samspels- och kommunikationsförmåga har visat 
sig vara en god grund. Elevernas intresse för och 
nyfikenhet på iPaden möjliggör en gemensam upplevelse 
som både elever och lärare är engagerade i och kan 
samspela och kommunicera kring. Upplevelserna har 
hjälpt till att skapa ett gemensamt uppmärksamhetsfokus 
där lärare och elever eller elever emellan lättare nått  
fram till varandra, kunnat samspela och sätta ord på det 
som sker. En av lärarna beskriver arbetet som ”iPad  
har bidragit till att stärka samspel och kommunikation 
genom bekräftelse av varandras uttryck i situationen - jag 
är intresserad av dig och ditt intresse av iPad, av det du 
vill berätta, av det du visar och gör… och har bidragit till 
förmåga att förmedla tankar och känslor”. 

Samspelet omkring iPaden har dels inneburit att lärarna 
involverat sig själva i upplevelserna med eleverna både 
kroppsligt och mentalt men också att anpassa samspelet 
i användningen av iPaden, t.ex. anpassa turtagningen 
- timingen i turtagningen - för att hitta rätta rytmen dem 
emellan; ”ibland behöver eleven ges tid till att reagera i 
situationen liksom att ges bekräftelse till nästa steg i  
användandet” (Citat från lärare).

Mo Gård Gymnasiesärskola
Mo Gård har bedrivit verksamhet sedan 1947 och idag är 
det en stiftelseägd non-profit verksamhet. En del av  
verksamheten utgörs av Gymnasiesärskolan som varit  
en självständig verksamhet sedan 2009. Idag har  
Gymnasiesärskolan 10 elever och riktar sig till personer 
med en kombination av kommunikativa och kognitiva 
funktionsnedsättningar. Gymnasiesärskolan har ett  
nationellt upptagningsområde och vi erbjuder det indivi-



duella programmet. Målsättningen med det individuella 
programmet är att skapa förberedelser för ett meningsfullt 
vuxenliv. Vår uppgift är att förmedla kunskaper och skapa 
förutsättningar för att eleven ska kunna tillägna nya och 
utveckla kunskaper som man redan har. Utbildningen  
på vår gymnasiesärskola ska ge eleven möjligheter till  
att aktivt kunna delta i samhälls- och yrkeslivet och all 
verksamhet i skolan ska skapa förutsättningar för en  
allsidig utveckling. 

Den pedagogiska inriktningen på Mo Gårds gymnasie-
särskola grundar sig på individuellt anpassad undervisning. 
Detta innebär att undervisningen byggs upp utifrån varje 
elevs intresse samt motivation och genomförs i olika 
lärmiljöer med samspel och kommunikationen ständigt i 
fokus.  



Styrdokument
Enligt skolans styrdokument ska utbildningen utformas 
så att eleverna får tillgång till handledning och läromedel 
av god kvalitet för att kunna utveckla kunskaper. Dessa 
läromedel kan exempelvis vara tidsenlig utbildning med 
alternativa lärverktyg och tekniska hjälpmedel. I ämnes-
områdesplanerna för särskolan anges att eleverna ska 
ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika 
digitala verktyg för att kunna kommunicera och samspela 
med andra och för att kunna vara delaktiga i samhället. 
Digitala verktyg anges även som ett verktyg för att skapa 
bilder, foton och film.

Projekt idén växer fram
År 2014 påbörjades ett arbete i projektform inom Mo 
Gårds Gymnasiesärskola som handlade om iPad som 
lärverktyg samt möjligheterna för användningen av  
vardagsteknik i undervisningen för våra elever. Projektets 
utgångspunkt var ett fokus omkring hur iPad kan involve-
ras i undervisningen för eleverna. Utifrån dokumentation 
och utvärderingar under det första projektets kunde vi 
identifiera positiva effekter av olika arbetssätt med iPads 
i undervisningen för våra elever. Ett stort utvecklingsom-
råde visade sig vara kopplat till möjligheter för förbättrad 
samspels- och kommunikationsutveckling. Deltagare i 
projektet sammanfattade det såhär:

”I den gemensamma upplevelsen omkring iPaden kan vi 
sätta ord på det som sker i det sociala samspelet”

”Samarbetet med eleven känns okonstlat och kreativt när 
vi involverar iPaden i ämnet””



”iPaden är motiverande att samspela omkring och hitta 
uppmärksamhetsfokus genom”

”Det sker ofta en bekräftelse av varandras närvaro när vi 
använder iPaden, vi båda agerar med att trycka och blåsa”

”Vi ger tur till varandra och stärker motivation till delta-
gande och delaktighet”     

Vi arbetar mycket utifrån fokus på det tidiga och grundläg-
gande samspelet för många av våra elever, som grund för 
fortsatt social och kommunikativ utveckling. Detta ställer 
höga krav på pedagogers arbetssätt för att nå eleverna 
och skapa förutsättningar för delaktighet och kunskapsut-
veckling. Utifrån erfarenheter från det första projektet föd-
des idén till ytterligare ett SiS medelfinansierat iPadprojekt 
med ett fördjupat fokus på samspel och kommunikation. 

Projektets mål
Att utveckla vår pedagogik och elevers samspels- och  
kommunikationsförmåga med hjälp av iPad som lärverktyg.

Projektets syfte
Att undersöka hur iPads kan användas som lärverktyg för 
att utveckla samspels- och kommunikationsförmåga för 
elever på tidig utvecklingsnivå.

Att skapa utvecklande lärsituationer kopplat till samspels 
och kommunikationsutveckling, i de sammanhang som 
eleverna befinner sig i.

Frågeställning
På vilka sätt kan iPads användas som lärverktyg för att 
stärka samspel och kommunikationsutveckling?

”



Genomförande
Projektet har drivits genom ett samarbete mellan IKT- 
pedagog, specialpedagog och lärare, vilka kontinuerligt 
har träffats för att utvärdera och planera framåt. Vi har 
haft ett individfokus där vi tillsammans försökt hitta in-
gångar och intresse- och användningsområden för våra 
olika elever.

Pedagogiska arbetssätt med iPads har prövas i undervis-
ningen för att nå samspel och kommunikationsutveckling, 
samt att strategier för samspels- och kommunikations-
utveckling används med iPad som verktyg, för att möta 
pedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning. 
Främst är det med hjälp av foto och film som våra lärare 
mött elevernas intressen och fångat deras uppmärksamhet.



Teorier/Principer 
Kombination av funktionsnedsättningar
Elevernas hörsel och/eller synnedsättning i kombina-
tion med utvecklingsstörning innebär konsekvenser för 
samspelet och kommunikationen med andra. Det kan till 
exempel handla om unika uttryckssätt baserat på taktila/
kroppsliga intryck. Detta gör att det ställer stora krav på 
de personer som finns närmast eleverna i skolan för att 
kunna initiera och upprätthålla samspel, anpassa sin 
kommunikation och uppmärksamma samt bekräfta ut-
tryck som eleven kommer med i olika situationer.

Primär  och sekundär intersubjektivitet
Linell (2009) talar i sammanhanget om allmänna dialogiska 
teorier för hur människor skapar mening i sina världar. 
Han menar att våra kunskaper inte finns som färdiga  
fenomen från början när vi föds utan att de skapas, 
återskapas och omskapas genom interaktion mellan 
människor. Dessa kunskaper om hur vi förhåller oss till 
och kommunicerar med andra människor är det som vi 
menar att vi fokuserar på eftersom det ligger till grund för 
utveckling av det egna medvetandet.

Utvecklingen av ens eget jag- medvetande inleds med 
den primära intersubjektiviteten (Trevarten 2005) som 
dominerar barnets utveckling under de första månaderna. 
Sedan börjar omvärldens objekt och händelser allt mer 
komma in som en del i det samspelet, vilket leder fram 
till sekundär intersubjektivitet (Trevarten 2005). Inom 
sekundär intersubjektivitet har båda parter gemensam 
uppmärksamhet (joint attention) på något och som man 
gemensamt kan samspela om samt benämna och sätta 
ord på tillsammans. Förmåga till gemensam uppmärk-



samhet är därför viktigt och ligger till grund för utveckling 
av kommunikation och språk. Tomasello (2003) definierar 
gemensam uppmärksamhet som de objekt eller aktivite-
ter som både barnet och den vuxne vet att de har gemen-
samt uppmärksamhetsfokus på. 

Upplevelsebaserad kommunikation
Förmåga till att kunna dela något med någon annan och 
kommunicera om det handlar i slutändan om att skapa 
mening tillsammans genom gemensam förståelse och 
acceptans för varandra. För att något ska kunna bli så 
meningsfullt att vi vill dela det med något annan och 
kommunicera om det är det viktigt att kommunikationen 
grundar sig på intrycksfulla upplevelser. Lorentzen (2001) 
kallar detta för upplevelsebaserad kommunikation. Han 
menar att så länge språket inte kan relateras till det vi 
upplever så blir det inte meningsfullt och begripligt för 
oss, d.v.s användningen av symboler (språk) måste  
kunna relateras (referera) till det vi upplevt. 

Som påtalats inledningsvis i detta avsnitt är det av vikt  
att utgå ifrån vad som eleven är intresserad av och  
motiverad till, d.v.s vart eleven har sin uppmärksamhet. 
Om vi utgår ifrån intrycksfulla upplevelser är det lättare 
att få dela något med någon annan och därigenom nå 
gemensam uppmärksamhet för varandra. Arman (2009) 
beskriver det som att man låter sig själv ledas av barnets 
uppmärksamhet. Genom att man då själv flyttar sin upp-
märksamhet över till barnets fokus och därmed bekräftar 
barnet kan partnern visa att hen delar barnets intresse. 
Barnet ges då möjlighet att också flytta sitt intresse från 
det hen har i fokus, till den gemensamma upplevelsen 
med partnern. Barnet och partnern delar då upplevelsen 
och barnet uppnår därmed sekundär intersubjektivitet. 
(Arman, 2009). 



I arbetet med att få till gemensam uppmärksamhet har 
vi därför utgått ifrån vad eleverna är intresserade av och 
sedan, i situationen eller efteråt, uppmärksammat det 
tillsammans med hjälp av iPaden. Med ovanstående prin-
ciper i åtanke har vi i projektet kunnat fördjupa oss i att 
synliggöra vårt samspel och vår kommunikation för var-
andra (för lärare och elev/elever) samt att få till gemen-
sam uppmärksamhet med hjälp av iPaden. Därigenom har 
eleverna fått fler gemensamma upplevelser som grund 
för kommunikationsutvecklingen. I fallbeskrivningarna 
nedan ges exempel på hur aktiviteterna med iPaden kan 
härledas till elevernas samspels- och kommunikationsut-
veckling. Eleverna som omnämns har fingerade namn i 
texten. 



Fallbeskrivningar
John
John har en hörselnedsättning i kombination med syn-
nedsättning. Han är intresserad av olika kroppsliga  
rörelser som både han och hans lärare och assistenter 
involverar i undervisningen på olika sätt, exempelvis 
vispa väldigt kraftfullt, eller teckna något med upprepade 
snabba rörelser på ett lekfullt sätt. 

Janssen och Rödbroe (2009) beskriver hur intryck ur 
samspelet kan lämna efter sig kroppsligt känslomässiga 
spår. I leken med stora eller snabba kroppsliga rörelser 
är det troligt att det är just rörelsen som har varit mest 
intrycksfull för John och som han ger uttryck för när han 
återger rörelsen så som han upplevde den i situationen. 
Tack vare att hans lärare och assistenter har varit med i 
dessa situationer kan de härleda hans uttryck till rörelser-
na de gjorde under lektionen och bekräfta honom i det, 
varpå hans uttryck får en gemensam symbolisk funktion. 
I dessa situationer då de använder rörelser på olika sätt 
vill John antingen vara med och filma någon annan som 
utför dessa rörelser i olika situationer eller bli filmad själv. 
Dessa rörelser har då blivit en intrycksfull upplevelse som 
John gärna vill uppleva igen genom iPaden. I dessa situ-
ationer har han kunnat fråga om en specifik filmsekvens, 
då han minns en kroppslig rörelse i aktiviteten utefter 
det som händer på filmen. Han ställer då frågan genom 
upprepade rörelser med sina händer för att efterlikna 
en filmsekvens med samma innehåll. Gemensamt och 
fokuserat kan detta sökas upp i iPaden genom att ge tid 
till sökandet med bibehållet fokus. Motivationen att söka 
tillsammans, finnas nära och ha fokus på samma sak är 
motiverande i sig och ger naturligt ett anpassat tempo. 
De intrycksfulla upplevelserna med kroppsliga rörelser 



har därmed gett utrymme till samtal och en dialog, mellan 
John och hans lärare, genom filmsekvenserna och  
användningen av iPaden.

John är även intresserad av att utforska sin omgivning  
på olika lekfulla sätt. Det kan handla om att vistas utom-
hus och skotta snö med stora tag eller snabbt utforska  
något han hittar längs vägen. Vid ett tillfälle gick John och 
hans assistenter förbi ett träd med ett hål i som John blev 
intresserad av. John undersökte hålet både med hjälp av 
synen och känseln. Hans assistenter och lärare uppmärk-
sammade hans intresse för hålet och försökte spinna vida-
re på det i kommunikationen genom kroppsrörelser, tecken 
och mimik. Johns lärare fördjupade sedan hans intresse 
för trädet genom att sätta upp qr-koder på trädet. John 
hade då med sig iPaden till trädet och provade att läsa av 
qr-koderna som då innehöll bilder, samt filmer från tecken-
lexikonet med exempel på vem som kunde bo i hålet. 
Innehållet i iPaden från qr-koderna låg sedan till grund för 
vidare kommunikation om hålet i trädet. John och hans 
lärare och assistenter har därmed haft ett gemensamt 
fokus på trädet med upplevelser kring hålet och qr-koderna, 
som lett till fler kvalitativa kommunikationstillfällen i un-
dervisningen. Trädet och hålet har även möjliggjort en ut-
forskning baserat på det taktila sinnet vilket ytterligare har 
bidragit till kroppsliga intrycksfulla upplevelser för John.

Emil
Emil är döv och har synnedsättning. Han är intresserad 
av att skoja och busa med personer i sin sociala om-
givning. Han och hans lärare samt assistenter är i hem-
kunskapsköket en dag i veckan och där har hans lärare 
spunnit vidare på hans sinne för humor och bus genom 
att involvera det och göra det till en del av det som sker 



i köket. Syftet med att vara i köket har därmed varit att 
samspela och kommunicera om det som sker dem emellan 
även om de även bakat och dylikt under tiden.

I arbetet i köket har hans lärare uppmärksammat att 
buset blir ännu mer motiverat att dela om det är uppbyggt 
kring en narrativ struktur med en förväntan från Emil att 
läraren kommer reagera på ett lekfullt sätt på hans påhit-
tade bus i köket, vilket har lett till ett motiverat emotionellt 
engagemang från dem båda. Souriau, Rodbroe & Janssen 
(2010) talar om en narrativ struktur som en grund för att 
dela och uppmärksamma upplevelser tillsammans med 
andra. Den narrativa strukturen karaktäriseras då av en 
spänning som byggs upp till ett klimax då något inträffar 
och som lämnar ett avtryck hos personen, både kropps-
ligt och känslomässigt. Dessa avtryck kan sedan leda till 
kommunikation om upplevelsen förutsatt att personens 
kroppsliga gester och uttryck i situationen fångas upp 
som en grund till det man kommunicerar om. Ett exempel 
på detta är när Emil och hans lärare står bredvid varandra i 
köket och ska hälla i ingredienser i en skål. Läraren teck-
nar till Emil att det behövs 2 dl. Emil tittar på läraren och 
börjar hälla i, ler förvantasfullt, och häller sedan snabbt i 
4 dl. Båda skrattar och busar som reaktion och kommuni-
cerar om hur tokig Emil var som hällde i 4 dl. Skrattet och 
det lekfulla inslaget blir ett emotionellt engagemang från 
båda parter samtidigt som kommunikationen baseras på 
den hällande rörelsen ner i bunken.

Parallellt med detta skoj är Emil även intresserad av  
iPaden på olika sätt och hans och hans lärare har därför 
involverat den i undervisningen i hemkunskapen genom 
att ställa upp den och filma deras gemensamma upp-



levelser (bus). På detta sätt kan Emil och hans lärare 
återuppleva det som hände många gånger efteråt och 
sätta ord på upplevelsen tillsammans. Det innebär att det 
gemensamma fokuset på iPaden har möjliggjort bekräf-
telse av varandra i det nära samspelet med att bekräfta 
varandra med kroppsliga rörelser och tecken.

Patrick
Patrick är döv och har synnedsättning. Han är mycket 
intresserad av olika typer av loggor, bilder samt före-
mål.  Han använder iPaden mycket i undervisningen och 
fotograferar då det saker han är intresserad av. Det kan 
exempelvis vara persienner, hjul eller solen som skiner 
in genom fönstret. Patrick och hans lärare tittar sedan 
på bilderna tillsammans både på iPaden och datorn 
och kommunicerar om vad som är på bilden. I samband 
med detta är Patrick intresserad av att jämföra bilden på 
iPaden med t ex samma bild på datorn, mimiotavlan och 
föremålet i verkligheten. Hans lärare upplever att han 
jämför och kategoriserar bilderna till att vara samma sak.
Förmågan till att jämföra objekt eller erfarenheter samt att 
lägga märke till om de är liknande eller skiljer sig åt är en 
av de viktigaste förmågorna för att utveckla språklig me-
ning och struktur (Arman 2009). Patrick och hans lärare 
utgår därför ifrån Patricks bilder som gemensamt intres-
sefokus och något att uppleva tillsammans i kommunika-
tionen sinsemellan och stärker därigenom Patricks kogni-
tiva förmåga.



Dramagruppen
I vårt iPadprojekt har det även ingått en elevgrupp som 
tillsammans har arbetat med iPaden på olika sätt. Drama- 
gruppen har inom detta projekt haft inriktning på att drama-
tisera omkring roller att spela. Intresse för roller att spela 
och gestalta har uppkommit genom att titta på bilder och 
film. Gruppen har då haft ett gemensamt intressefokus ge-
nom att tittat på bilder och/eller film och sedan gestaltat det 
så som visats t.ex. Musse pigg som är förälskad i Mimmi, 
Kalle Anka med Knatte, Fnatte och Tjatte som ställer till 
bus, tjuren Ferdinand och matadoren m.m. 

Vygotskij (1995) beskriver lekens betydelse för barns 
utveckling och menar att leken hjälper barnet att utveckla 
abstrakt tänkande. Vidare förespråkar han att barnen bör 
vara med och utforma innehållet i dramaundervisning, 
eftersom det främjar engagemang och egen förståelse för 



det som sker. I rollspel hjälper då barnens fantasi till att 
omvandla betydelsen av det som iscensätts. De gemen-
samma upplevelserna som hela dramagruppen deltagit i 
har därför handlat om att gå in i olika roller och samspela 
med varandra. Det har även funnits inslag av dans då 
gruppen tittat på film och härmat dansen. En stor del av 
arbetet i dramagruppen har blivit inriktat på ett ”Tjuv och 
polis”- tema genom improvisation där deltagarna med 
stor inlevelse kunnat inta en roll i ett pågående scenario, 
medverka till att handlingen upprätthållits, intagit roller 
utefter handling, arrangerat händelser i situationen och 
arrangerat en önskad miljö med rekvisita t.ex. sjö med 
fiskar, kontor, glassätande och Coca coladrickande per-
soner. På så sätt har fokuset varit på processen som sker 
tillsammans och inte ett färdigt resultat.

I dramaundervisningen har läraren fångat upp gruppens 
intresse för temat och involverat iPaden som möjliggjort 
ett fördjupat gemensamt fokus på det som sker i gruppen 
genom att samspelet deltagarna emellan har filmats 
och satts samman till en film. Till detta har appen Imovie 
använts direkt efter dramasituationen. I appen går det 
att kombinera ihop sekvenser till en riktig filmtrailer om 
samma tema. Eleverna har varit mycket motiverade till att 
titta på filmen efteråt och det har i sin tur legat till grund 
för samspel och kommunikation om den gemensamma 
upplevelsen att vara med i en riktig häftig trailer.
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