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iPads i undervisningen - 

Specialskolens dilemma og 

inkluderende potentialer 

Af: Stine Bøgh og Lars Westh 

Hvordan kan lærere inddrage og anvende 

iPaden i undervisningen i forhold til børn med 

særlige udfordringer?  

I skoleverdenen er der en udtalt forventning 

om, at iPads indeholder potentialer i forhold 

til børn med særlige udfordringer. Men ingen 

ved med sikkerhed, om iPaden giver et 

positivt læringsafkast og derved opnår 

potentiale som optimerende for læringen. En 

lang række steder i Danmark og i resten af 

verden har man allerede gjort sig erfaringer i 

relation til iPads og elever med særlige 

udfordringer. Denne artikel sætter yderligere 

fokus på iPadens potentialer med hjemmel i 

en videnskabelig undersøgelse foretaget juli 

2013 på Aalborg Universitet, København: 

iPads i Undervisningen (Westh/Bøgh 2013)  

Kontekst før potentialer 

For at forstå potentialerne handler det først og 

fremmest om at forstå potentialerne i forhold 

til elevernes kontekst. Er eleven inkluderet i 

normalområdets undervisning, eller er eleven 

en del af en specialeskole? Undersøgelsen 

afdækker, at lærere og elever indenfor begge 

områder er positive overfor anvendelse af 

iPads.  

Eleverne har i vid udstrækning forudgående 

kompetencer, som hurtigt gør dem i stand til at 

navigere på iPaden, og iPadens beskaffenhed 

som en lille og meget mobil enhed gør 

logistikken overskuelig. Der synes derimod at 

forekomme en væsentlig forskel på, hvordan 

iPaden anvendes på den mest læringsfordrende 

måde indenfor undervisning i specialområdet 

og indenfor normalområdet. Her spiller 

lærernes kompetencer en altafgørende rolle, 

men også elevernes forskellige diagnoser og 

evne til at kunne koncentrere sig i den givne 

kontekst er afgørende for en kvalificeret 

anvendelse af iPads i det didaktisk design.  

Specialskolens dilemma – Smid kontrollen, 

men bevar den alligevel! 

Lærerne i specialundervisningen har svært ved 

at inddrage iPaden i deres undervisning. Det 

opleves, at de mister kontrol med 

undervisningen når eleverne arbejder 

individuelt på deres iPads. Eleverne i 

specialundervisningen har ofte store 

koncentrationsvanskeligheder, hvilket 

resulterer i, at de hurtigt mister fokus og 

begynder at bruge iPadens andre funktioner, 

hvilket afføder uro og kaos i klasseværelset. 

En leder på en specialskole medvirkende i 

undersøgelsen, beskriver det således: ”Vores 

børn har en lidt anderledes indgangsvinkel til 

det. De skal jo styres lidt mere, de skal hjælpes 
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og guides hele tiden, hvor man måske med 

børn på den store skole ville møde børn der 

kunne kaste sig ud i større projekter” 

Potentialerne i brugen af iPads i 

undervisningen, er fra flere steder blevet 

fremhævet som mulighederne for, at eleverne 

bl.a. kan arbejde med netop at lave kreative  

projekter f.eks. i form af e-bøger, hvor tekst, 

billeder, video, tegning og lyd kan inddrages. 

På denne måde arbejder eleverne 

projektorienteret og selvstændigt med 

forskellige emner. Specialelever har ofte svært 

ved at arbejde selvstændigt med denne type 

opgaver, hvor det er op til eleverne selv at 

generere indhold, og lærerne er derfor 

tilbøjelige til at vælge denne type undervisning 

med iPad fra. Lærerne medvirkende i 

forskningsprojektet på Aalborg Universitet 

knyttede som udgangspunkt undervisningen 

med iPads i specialundervisningen sammen 

med brugen af trænings-apps, hvor eleverne 

øver specifikke og afgrænsede færdigheder. De 

deltagende lærere er enige om, at potentialerne 

ved disse trænings-apps hurtigt bliver udtømte, 

da der ofte mangler progression og udvikling i 

forhold til elevernes læring. Samtidigt har 

lærerne svært ved at validere det faglige 

indhold i disse apps, som ofte har mere fokus 

på spillet end det faglige udbytte. En 

matematiklærer i indskolingen forklarer det 

således: ”Når jeg så har fundet noget (Apps, 

red.), specielt til de små, så bliver det for 

meget spillet, der fanger deres opmærksomhed 

frem for at det er matematikken i spillet der 

fanger opmærksomheden” 

Lærerne føler sig desuden fastlåste i forhold til 

at skulle finde nye apps via App Store, som de 

oplever som uoverskuelig og rodet. De 

udtrykker frustration over, at iPaden fastholder 

dem i en læringstilgang, hvor eleverne 

instrueres og træner færdigheder hvor lærerne 

har svært ved at evaluere på det egentlige 

læringsudbytte. Potentialerne ved iPadens 

anvendelse som et kreativt og skabende 

værktøj effektueres kun i meget ringe grad i 

visse undervisningssituationer, og lærerne 

synes at stå i et dilemma. Valg, som på den ene 

side vægter kontrol og styring, og på den 

anden side fordrer kreativ og selvstændig 

udvikling, hvor lærerne træder i baggrunden og 

i højere grad antager en vejlederrolle og lader 

eleverne arbejde individuelt og i grupper med 

projekter hvor iPaden og funktionerne heri 

anvendes.  

Specielle normalelever – Normale 

specialelever 

Undersøgelsen afdækker derimod gode 

resultater ved, at udstyre specialelever med 

iPads i en inkluderende normalundervisning. 

De medvirkende lærere mener, at det rykker 

eleverne i forhold til deres udvikling på 

forskellige områder. En af skolerne 

medvirkende i undersøgelsen, startede op med 

at indkøbe iPads til specialelever i 

normalundervisningen, hvor efter de indkøbte 
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iPads til resten af eleverne. ”Det var til en 

hjerneskadet elev vi havde i 1. klasse, og så 

var det til 2 andre specialundervisningselever. 

Det virkede egentlig rigtig fint - der var nogle 

muligheder, specielt med ham der havde nogle 

skader, han var på et niveau hvor han ikke 

kunne så meget og lige pludselig kunne vi 

faktisk flytte ham. Han havde først fået en 

bærbar computer, og det virkede ikke. Der 

kunne iPaden lige pludselig noget, fordi det 

der umiddelbare med tryk og sådan noget, det 

gav nogle andre muligheder end det som 

computeren kunne, fordi han ikke kunne styre 

musen” 

Eleverne føler sig i højere grad, som en del af 

fællesskabet, fordi iPaden ikke stigmatiserer 

dem, samtidigt med at lærerne bevarer 

muligheden for at udnytte særlige 

hjælpeartefakter i den enkelte elevs didaktiske 

design. iPaden virker på en gang inkluderende 

og differentierende, og der synes at opstå en 

række forbindelser mellem specialeleven og 

normalkonteksten, som afstedkommes af 

iPadens funktioner, som udgør et gunstigt 

grundlag for læreres og elevers samarbejde om 

et didaktisk design. Lærerne på normalskolen 

har gode erfaringer med både trænings- og 

indholdsfrie apps, og der foregår en 

vekselvirkning mellem at arbejde 

træningsorienteret og kreativt/skabende. Den 

kreative og skabende del af undervisningen 

foregår oftest i forbindelse med 

projektorienterede forløb, hvor eleverne skal 

konstruere en faglig historiefortælling vha. 

video, lyd, præsentationer, digitale foto-

historier, konstruktion af digitale bøger, blogs, 

wikis m.m. Det er disse vidensprodukter og 

arbejdsprocessen, som udgør genstandsfeltet 

for evaluering af eleven. Herefter opstilles nye 

vidensmål og læringsaktiviteter og deadlines 

tydeliggøres. Lærerne er bevidste om, at 

forløsningen af iPadens potentialer i forhold til 

specialelever indenfor normalområdet findes i 

en ændret praksis i forhold til at målsætte, 

producere, samarbejde og evaluere, og de 

udtrykker samstemmende - Man må tage 

udgangspunkt i iPaden. 

Didaktisk design med iPads 

Et didaktisk design med iPads indebærer 

ændret praksis og nye måder at tænke didaktik 

på. iPaden er et multifunktionelt værktøj som 

på en gang kan levere adgang til viden og 

samarbejde, samtidigt med at den er 

underholdende, lærerig og giver nye 

muligheder for kreativ virksomhed. 

Underviserne er ofte tilbøjelige til at vurdere 

iPadens mange funktionaliteter i forhold til en 

for dem allerede kendt og efterprøvet 

rammesætningspraksis, hvor de kan 

understøttes af iPadens funktionaliteter i deres 

foretrukne didaktiske designs. Pointerne fra 

undersøgelsen antyder derimod kraftigt, at det 

giver mening at vurdere iPaden, i forhold til en 

ændret rammesætningspraksis, som tager 
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udgangspunkt iPadens funktionaliteter med 

eleven som med-didaktisk designer. Det er i 

dette spændingsfelt mellem lærerens 

overordnede didaktiske design og elevernes 

egne valg og fravalg, at iPaden kommer til sin 

ret. Potentialerne ligger altså i, hvordan 

lærerne er i stand til at rammesætte 

undervisning, der tager udgangspunkt i 

eleverne, indeholder udvikling og progression i 

læringsprocesserne hos den enkelte og favner 

kompleksiteten mellem relevante it-didaktiske 

kategorier. 

Didaktisering med iPad 

Læreren og eleven er didaktiske designere, 

som sammen konstruerer rammesætningen om 

elevens læring med iPads. Man kan sige, at de 

gode resultater hos elever med særlige 

udfordringer er kontekstafhængige og er tæt 

knyttet til lærernes evne og muligheder for at 

italesætte og tydeliggøre et didaktisk design, 

der tager udgangspunkt i iPadens muligheder. 

Vidensmål, vidensprodukter, elevens adgang 

til viden og læremidler skal være meget 

tydelige for eleven, og danner rammen om 

elevernes egne valg i samarbejde med læreren. 

Hvilke kompetencer har eleven overfor den 

givne opgave, og hvordan finder lærer og elev 

den bedste måde at stilladsere elevens 

læringsprocesser?  

Stilladseringsbegrebet bygger på støtte til 

eleven, som omfatter; hjælpeprogrammer, 

differentierede opgaver, differentierede 

læremidler, vurdering  af træningsorientering 

eller skabende virksomhed, ekstra vejledning 

og afklaring, løbende evaluering, tidslig 

struktur, deadlines, viden om deling af 

vidensprodukter, evaluering af proces og 

produkt og opstilling af nye mål afstedkommet 

af elevens progression. Der skabes i det 

didaktiske design, som er resultatet af valg og 

fravalg af ovenstående, en række 

arbejdssituationer og mekanismer i 

undervisningen, som gør eleven til en del af 

fællesskabet på en inkluderende måde. Eleven 

er ikke gjort speciel via digitale 

hjælpeartefakter eller andre ekstraanordninger, 

som alle i nærskolekonteksten ved, kun er til 

specialelever, og som vi tidligere kender som 

f.eks. ”It rygsækken”. Undervisning med 

iPaden skaber et individualiseret rum for 

læring, samtidig med at den indeholder 

funktioner, som kan understøtte eleven på alle 

mulige tænkelige måder, uden at eleven 

udstilles for resten af klassen. Heri ligger nogle 

af de fremmeste potentialer ved anvendelse af 

iPads til specialelever inkluderet i 

normalområdet. 

For mere uddybende information henvises til 

undersøgelsen ’iPads i Undervisningen – En 

kvalitativ undersøgelse af læreres didaktiske 

udvikling og barrierer herfor ved 

implementering af iPads i undervisningen i 
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