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«Lærerne opplevde data som et godt supplement i 
opplæringen. I fagene norsk og matematikk ble data 
mest brukt. Tekstbehandling var det området de 
opplevde at elevene profiterte mest på. Samtidig 
mente de at IKT ga god læringseffekt for deres 
elevgruppe, og at IKT var et viktig supplement» 
(Hovedfagsoppgave IKT i spesialundervisningen. 
Hvordan blir IKT brukt i spesialundervisningen? 
Marit Kalvø, UIO 2007)
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Elever med behov for spesielt tilpasset 
undervisning vil ha stor nytte av 
datastøttet undervisning. Det betyr at 
bruk av digitale verktøy i opplæringen vil 
være et godt supplement til andre 
nødvendige læringsmateriell. 

I dag er utvalget av program, apper og 
nettsteder stort og ofte «uoverkommelig», 
noe som stiller ekstra krav til lærerens 
profesjonsfaglige digitale kompetanse. Det 
betyr at lærer har kunnskap og erfaringer 

med hva som er best å bruke av digitale 
læringsressurser ut fra elevens behov for 
læring og utvikling.  

En undersøkelse gjort av Senter for IKT 
i utdanningen, «Nyutdannede lærere. 

Foto: Knut Slåtta

Lærerutdanningen ikke gir 
tilstrekkelig opplæring og dermed 

kunnskap om pedagogisk bruk av IKT i 
skolen. 
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Profesjonsfaglig digital kompetanse og 
erfaringer med IKT i lærerutdanningen» 
viser at lærerutdanningen ikke gir 
tilstrekkelig opplæring og dermed 
kunnskap om pedagogisk bruk av IKT i 
skolen. Samtidig påpeker mange lærere at 
utstyret som skal brukes til elevene ikke 
alltid er oppdatert og fungerer som ønsket. 

Når en elev presterer under forventet 
gjennomsnitt er ofte løsningen å sette i 
gang trening for å reparere på 
tilkortkommingen. Trening er nyttig, men 
å tenke kompensering ved bruk av 
alternative læringsressurser og metoder, 
kan være vel så nyttig som stadig å trene 
som før på det en ikke kan, og ikke vil 
mestre uansett treningsmengde. For å 
oppnå utvikling er deltagelse, 
selvstendighet og dermed mestring viktig. 
Det å kunne lage noe og produsere, er også 
en forutsetning for utvikling.  

Elever med utviklingshemning kan ha 
ulike utfordringer og behov i 
læringssituasjonen.   Det kan være vansker 
med å motta informasjon, det å huske og 
bruke kunnskap, eller de kan ha behov for 
visuell eller auditiv støtte. Videre vil det å 
arbeide selvstendig kunne være vanskelig 
pga. konsentrasjonsvansker eller 
manglende tilrettelegging, bare for å nevne 
noen utfordringer. Opplæringen kan 
variere fra det å finne eller gjenkjenne bilde 
og enkle ord, til å skape innholdsrike 
faglige tekster.

Noen elever vil ha behov for ASK, 
alternativ og supplerende kommunikasjon, 
når en ikke kan kommunisere verbalt. 
Denne artikkelen vil ikke omfatte dette. 
Det vil heller ikke bli listet opp 
programtitler, apper eller nettsteder, men 

forslag om bruk av IKT vil bli beskrevet ut 
fra elevens behov for støtte. Elever med 
utviklingshemming er en uensartet gruppe 
med ulike læringsmuligheter og 
mestringsnivå. Man må derfor selv se hva 
som passer ut fra elevens ståsted.  Jeg er 
dessuten av den oppfatning at lærer kan 
starte med å bruke det skolen har. Her er 
tekstbehandleren et program som ved å 
bruke det som «stillas» samt andre 
tilpasninger og innstillinger - kan være en 
god start for mange.

Tankekart gir mange muligheter
Når det gjelder å se helhet ut fra detaljer og 
igjen se detaljene i en helhet, er bruk av 
tankekart også en ressurs.  Det finnes flere 
tankekart på markedet – både til PC og 
nettbrett. Det viktige er at programmet 
eller appen, gir gode visuelle tankekart og 
at det er mulighet til å sette inn bilde, tekst 
og lyd samt mulighet for utskrift. Dette 
kan hjelpe elever som har utfordringer 
med blant annet å se og forstå 
sammenhenger, holde fast på informasjon, 
behov for struktur eller bruke tankekartet 
til skriveforberedelser. Tankekartet gir 
visuell støtte og hjelper til med å organisere 
lærestoffet. Ved begrepsinnlæring gir 
tankekartet muligheter for utallige 
gjentagelser.

Grunnleggende begrepsinnlæring
Nettbrett med sine mange apper gir også 
mulighet for innlæring av grunnleggende 
begrep. Det samme gjelder tidlig innlæring 
av former, bokstav og tall.  Å finne den 
beste app er ikke lett, men det finnes 
faglige grupper på for eksempel Facebook 
der erfaringer og eksempler blir delt. 
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Annen info på nett kan gi tips om gode og 
«faglige forsvarlige» apper. Fordelen ved 
bruk av nettbrett i denne sammenheng er 
at appen er enkel å starte. Oppgavene er 
som regel intuitive, og det er lett å avslutte 
og starte appene.  Å bruke nettbrett er lite 
stigmatiserende, da dette blir brukt av flere 
i klassen.

STL+  - Skrive seg til lesning med 
lydstøtte.
Å kunne få lest opp bokstavlyden mens en 
skriver og få høre ordet når det er 
ferdigskrevet viser seg å være nyttig og 
motiverende for mange elever som har 
vansker med å skrive og lese. Dette er 
mulig også ved skriving på nettbrett. 

Elever som har behov for lydstøtte i 
arbeidet, spesielt i lese- og skrive-
opplæringen, vil ha god nytte av denne 
arbeidsmåten.  Dette er en metode som 
lærere og logopeder har sett bidrar til å 
knytte bokstaver og bokstavlyder raskere 
sammen, noe som er nødvendig for å 
knekke lesekoden. I tillegg ser STL+ ut til 
å utvikle skriveferdigheter noe bedre enn 
tradisjonell opplæring med papir og 
blyant. Opplæringen med PC og nettbrett 
oppleves som mer motiverende for mange 
elever fordi det raskt blir finere og bedre 
skriftlige produkter. 

For å bruke denne metoden på PC 
kreves kun vanlig tekstbehandler med et 
tilleggsprogram, talesyntese som leser opp 
lyden på bokstavene og som leser opp 
teksten som er skrevet. På nettbrett finnes 
apper som ivaretar dette.

Uansett suksess med IKT-baserte 
arbeidsmåter for å etablere delferdigheter i 
lese- og skriveopplæring, er det nødvendig 
å ha en helhetlig tiltakstenkning i all lese- 
skriveopplæring. Dette for å kunne gi 
relevant tilpasset opplæring og etablere 
funksjonelle lese- og skriveferdigheter. 

Produksjon – digitale fortellinger
Mange elever med utfordringer kan ha 
vansker med å skrive lange tekster og få 
vise hva de kan. De kan da få hjelp og 

Foto: Knut Slåtta
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støtte til å uttrykke seg, vise hva en har av 
kunnskap, ved å bruke ulike program og 
apper der en kan legge inn bilder, tekst og 
tale.  Et eksempel jeg har erfart: Per i 4 
klasse kunne ikke skrive som forventet av 
en 4. klassing og fikk da heller ikke vist 
hva han kunne. Ved å få tilgang til 

Photostory laget Per en lang historie med 
bilde og lyd om livet under havet. Lærer og 
foreldre ble positivt overrasket over den 
kunnskap Per hadde. Per opplevde 
mestring og var ikke lengere tilbakeholden 
og flau over å ikke kunne skrive lange 
tekster. Det finnes mange apper med fokus 
på digitale fortellinger og enkel tilgang på 
bilder og lyd (kamera + mikrofon).

Bruk av tekstbehandler som «stillas» 
for tekstproduksjon, lære bokstaver 
og enkle ord.
Elever som har vansker med 
tekstproduksjon kan også nytte 
tekstbehandler til ulike oppgaver, selv om 
eleven ikke har skriveferdigheter som 
forventet. En tekstbehandler har mange 
muligheter for tilpasninger og innstillinger 
og kan tilpasses den enkelte elev, både 
teknisk og metodisk. Mulighetene for bruk 
av bilde og lyd egner seg spesielt godt for 

elever som trenger hjelp og støtte til å 
tilegne seg kunnskap og ferdigheter i ulike 
fag. 

Ved å lage et «stillas» slik at eleven 
slipper å møte en blank side, kan eleven få 
gjort oppgaven. Slike stillas kan være 
tekstbokser, tabeller, farge og størrelser på 
bokstavene samt bilde og lydstøtte – for å 
nevne noen. Eleven vil kunne arbeide 
selvstendig og oppleve mestring. Arbeid 
med tekstbehandleren vil da også kunne 

Foto: Knut Slåtta

De kan da få hjelp og støtte til å 
uttrykke seg, vise hva en har av 

kunnskap, ved å bruke ulike program 
og apper der en kan legge inn bilder, 

tekst og tale.  

En tekstbehandler har mange 
muligheter for tilpasninger og 

innstillinger og kan tilpasses den 
enkelte elev, både teknisk og metodisk.
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bli en temabok med varierende innhold og 
på ulike nivå.  Heftet Tast Lurt utgitt av 
Statped viser ulike «stillas» og viser tips og 
idéer om hvordan tekstbehandleren kan 
brukes bedre i undervisningen. 
Tekstbehandleren fungerer både som et 
hjelpemiddel for eleven og som et verktøy 
for pedagogen til utvikling av 
læringsmateriell.

Behov for lydstøtte og ordlistehjelp.
Noen elever med lese- og/eller 
skrivevansker kan ha hjelp av å bruke 
ordlisteprogram. Det finnes flere 
ordlisteprogram på markedet med 
talesyntese. Felles er at eleven kan få hjelp 
under skrivingen eller etter ferdig skrevet 
ord, setning. En kan velge om det 
alternative ordet skal leses opp slik at 
eleven kan høre ordet før en velger det som 
programmet foreslår. Dersom det er 
vansker med å skrive lange ord kan 
ordfullføring gi hjelp. Ordfullføring er 
ordforslag som kommer opp før man er 
ferdig med å skrive et ord. Dette gir bedre 
flyt i skrivingen. Ved å bruke talesyntese 
kan den skrevne teksten bli lest opp og 
eleven kan vurdere sitt resultat. Noen 
elever erfarer at det er lettere å høre 
«skrivefeil» enn å se dem.

Behov for lesehjelp – lesestøtte for å få 
opplest tekst
Det er mulig å få opplest tekst dersom 
tekstmengden i læreboken er stor eller 
vanskelig med tanke på ord og uttrykk, og 
da ved å skanne teksten til et 
tekstbehandlingsprogram eks Word. Lærer 
kan da «snekre» på teksten slik at den 
passer nivået uten å miste innhold. Da 

teksten er blitt en wordfil kan eleven også 
arbeide med den. Teksten kan da bli lest 
opp med en talesyntese. Skanner må da ha 
et OCR program, ellers blir teksten et 
bilde eller PDF fil og kan da ikke 
bearbeides. «Å skanne er som å trylle» 
uttalte en elev etter å ha fått skannet inn 
en tegning for å skrive enkle ord til den, i 
forbindelse med en temabok klassen hadde 
laget.

Behov for praktisk opplæring ADL
Dessverre er det ikke her i Norge utviklet 
mange apper eller program som ivaretar 
behovet for konkrete oppgaver og 
informasjon om ulike dagligdagse 
gjøremål og hendelser. Mens en venter på 
dette, kan eleven lage egne temahefter eller 
små videoer om eks frisør, handle klær etc. 
Både PC og nettbrett kan brukes til dette 
– med bilder, lyd og tale.

Interaktiv tavle som inkluderende 
samlepunkt
I mange klasserom er det en interaktiv 
tavle, og ved å bruke denne i opplæringen 
oppnår en felles fokus og oppmerksomhet 
på tema i store eller små grupper – også 
individuelt. Det unike med tavlen er at 
den gjør biter av informasjon som grafikk, 
tekst, lyd om til objekter. Objektene kan 
flyttes og endres i størrelse, eller 
manipuleres på ulike vis. Objektene kan 

«Å skanne er som å trylle» uttalte en 
elev etter å ha fått skannet inn en 

tegning for å skrive enkle ord til den, i 
forbindelse med en temabok klassen 

hadde laget.
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settes i en helhetlig og naturlig 
sammenheng. Det kan tegnes, regnes og 
skrives med finger eller spesiell penn på 
tavlen.

Dette hjelper elevene til å se helhet ut 
fra detaljer og igjen se detaljene i en helhet. 
En kan se på relasjoner og sammenhenger i 
en gitt situasjon eller hendelse. Den 
interaktive tavlen gir mange muligheter, og 
er i realiteten mange media i samme 
verktøy. Et frigjørende verktøy der en ikke 
er bundet opp til et bestemt program. 

Bruk av interaktiv tavle gir mulighet for 
interaksjon og dermed en dynamikk i 
undervisningsforløpet, samt mulighet for 
interaktivitet elever i mellom.

Eleven kan se og manipulere hendelser 
og konsentrere seg om innholdet og ikke ta 
notater. «Tavlen» kan skrives ut når det er 
aktuelt og gis til elevene for videre arbeid. 
Innlæring og forståelse av begrep, 
bokstaver og mengde/tallforståelse kan lett 
gjøres og visualiseres.  Alle elever uansett 
faglig ståsted vil ha nytte av en interaktiv 

Foto: Knut Slåtta
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tavle i opplæringen, ved å oppleve mestring 
og tilhørighet. Lærer kan lage egne 
opplegg eller laste ned ferdige opplegg og 
tilpasse disse til det elevene arbeider med. 

Tekniske og andre tilpasninger
For å lette bruken av PC /nettbrett for 
eleven finnes det mange innstillinger. 
Noen nyttige og avgjørende for mange er 
tastatur og repetisjonshastigheten på PC. 
Stilles den på langsomt slipper eleven å få 
mange like bokstaver om en holder for 
lenge på tasten. Andre tilpasninger er 
musen der pekehastighet og type 
musepeker (størrelse og farge) kan være til 
stor nytte. Musestyring kan ofte være 
vanskelig for noen – øye hånd 
koordinasjon. Det å forstå sammenhengen 
mellom klikket og det som skjer på 
skjermen. En touch skjerm kan løse dette. 
Akkurat denne utfordringen er nettbrettets 
styrke. Nettbrettet har også mange 
tilpasningsmuligheter, bl.a. innstillinger 
som hjelper elever som har syns- eller 
hørselsvansker.

Andre tilpasninger som kan være 
avgjørende for at eleven skal lykkes å skrive 
tekst på PC, kan være å lime klistrelapper 
på tastene på tastaturet. Disse finnes i 
ulike former og farger. En liten barnehånd 
kan med stor fordel få bruke en mindre 
mus til styring. Dersom det er vanskelig å 
holde nettbrettet, finnes det ulike 
«holdere», «grips» for de som av ulike 
grunner trenger støtten.

Hver læringsressurs som tas i bruk må 
tilpasses elevens behov med tanke på 
innhold og styring, antall oppgaver og 
vanskelighetsgrad.  Alle tilpasninger, både 
faglig og teknisk som er nyttige for eleven, 
gjør at eleven kan arbeide uten å oppleve 
frustrasjon, men snarere oppleve mestring 
ved å kunne arbeide selvstendig. •••
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for interaksjon og dermed en dynamikk 
i undervisningsforløpet, samt mulighet 

for interaktivitet elever i mellom.

Musestyring kan ofte være vanskelig 
for noen – øye hånd koordinasjon. Det 

å forstå sammenhengen mellom klikket 
og det som skjer på skjermen. En touch 

skjerm kan løse dette. 
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