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Sammanfattning 
Studiens syfte var att öka kunskapen om lärares erfarenheter av vad en tillgänglig lärmiljö kan 
innebära och på vilka sätt de anser att digitala verktyg kan bidra till att lärmiljön blir mer 
tillgänglig för alla elever. Vidare ställdes frågan vilken roll lärarna anser att de har i 
användandet av digitala verktyg samt vilka utmanande faktorer lärarna upplever med arbetet 
med digitala verktyg. Som datainsamlingsmetod användes kvalitativa intervjuer med åtta 
lärare i grundskolans årskurser 1–6. Studien var inspirerad av det sociokulturella perspektivet 
på lärande, vilket kopplades till Specialpedagogiska skolmyndighetens tillgänglighetsmodell 
för lärande, samt de båda specialpedagogiska perspektiven, det kompensatoriska och det 
relationella perspektivet. Resultatet av studien visade att lärarna såg möjligheter att genom 
digitala verktyg göra lärmiljön mer tillgänglig för alla elever. De digitala verktygen beskrevs ge 
möjlighet att individualisera och variera undervisningen, kompensera svårigheter och 
underlätta både inlärning och undervisning. Dessutom angav lärarna att de digitala verktygen 
kan vara en hjälp att skapa delaktighet och motivation hos eleverna. Resultatet visade även 
att det ur tillgänglighetssynpunkt är avgörande hur de digitala verktygen används. En slutsats 
utifrån studiens resultat var att för att dessa verktyg ska bidra till att lärmiljön blir mer 
tillgänglig för alla elever ska de digitala verktygen användas som ett naturligt inslag i 
undervisningen och vara tillgängliga som ett alternativ för alla elever. Resultatet visade även 
att lärarens roll är viktig för att de digitala verktygen ska bidra till att lärmiljön blir tillgänglig, 
och att det kräver tid och intresse av läraren. 
 
Nyckelord: Digitala verktyg, inkludering, tillgänglig lärmiljö, specialpedagogik. 
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1. Inledning 
En ständigt aktuell fråga inom det specialpedagogiska fältet är hur skola och undervisning ska 
organiseras för att på bästa sätt stödja varje elevs lärande och utveckling. Enligt skollagen (SFS 
2010:800) har alla barn rätt till den ledning och stimulans som utifrån behov är nödvändig för 
att nå så långt som möjligt. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att nå 
målen ska ges stöd för att ”så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 
konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och 
stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” (SFS 2010:800, kap 3, 3 §). I likhet 
med skollagen betonar Läroplanen för grundskolan, Lgr 11 (Skolverket, 2017b) skolans ansvar 
att anpassa undervisningen utifrån varje enskild elev och att om en elev befaras inte nå målen 
är skolan skyldig att göra anpassningar i lärmiljön. Anpassade lärmiljöer med bra generella 
lösningar som är tillgängliga för alla elever ger bättre förutsättningar i lärandet och kan minska 
behovet av särskilt stöd (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018).  
 
Det framgår dock att skolan inte ger tillräckliga förutsättningar för att lärmiljön ska vara 
pedagogiskt, socialt och fysiskt tillgänglig för alla elever, i synnerhet för de med någon slags 
funktionsnedsättning (Hjörne & Säljö, 2013; Skolverket, 2016b). Anpassningarna och det 
särskilda stödet läggs ofta hos den enskilda eleven, mer sällan hos organisationen eller lärares 
undervisning. I den statliga utredningen Bortom fagert tal - om bristande tillgänglighet som 
diskriminering (DS 2010:20), efterlyser man ett perspektivskifte från en skola som anpassar 
verksamheten efter vissa behov hos elever, till en skola som är pedagogiskt, socialt och fysiskt 
utformad och planerad för så många som möjligt, med lösningar som ger möjlighet för alla att 
delta på likvärdiga villkor.  
 
Att möta den mängd av variation som finns hos eleverna och ge dem alla möjlighet till 
tillgängligt lärande är en svår uppgift som består av många utmaningar. I dagens alltmer 
digitala samhälle kan användande av olika digitala verktyg vara en del av lösningen. Enligt 
Europen Agency for Development in Special Needs Education (2013) ökar skolans möjligheter 
att möta elevers olikheter när eleverna, med utgångspunkt i deras individuella behov, får 
använda digitala verktyg. Digitala verktyg kan individualisera undervisningen och vara en viktig 
del i olika stödinsatser för elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen (Skolverket, 2017a). Här betonas samtidigt vikten av att undervisningen 
organiseras och genomförs så att de digitala verktygen används på ett sådant sätt att de 
stödjer elevernas lärande och menar att ett oplanerat användande utan tydligt syfte och mål 
riskerar att försämra lärandet. Detta ställer krav på lärares kunskap och kompetens och Lantz-
Andersson och Säljö (2014) menar att bara för att digitala lärverktyg förs in i undervisningen 
utvecklas inte pedagogiken per automatik. För att pedagogisk utveckling ska ske behöver 
lärare arbeta aktivt för att utveckla undervisningsstrategier som digitala verktyg möjliggör.  
 
Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det intressant att ställa sig frågan på vilka sätt dessa 
digitala undervisningsstrategier kan utvecklas för att skapa mer tillgänglighet i skolans 
lärmiljöer. Detta är ett område det inte finns så mycket kunskap om, men som skulle vara 
värdefullt i arbetet som specialpedagog där rollen är att identifiera, analysera och medverka 
förebyggande i arbetet med att undanröja hinder i lärmiljöer (SFS 2011:688). Som blivande 
specialpedagog är det därför relevant att genom en intervjustudie öka kunskapen om hur 
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lärare uppfattar tillgänglig lärmiljö och på vilka sätt de beskriver att de använder digitala 
verktyg för att skapa tillgänglighet.  
 
Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att öka kunskapen om på vilka olika sätt digitala verktyg kan bidra till 
att lärmiljön blir mer tillgänglig för alla elever, genom att beskriva lärares erfarenheter och 
förståelse av vad tillgänglig lärmiljö innebär och på vilka sätt som digitala verktyg kan bidra till 
tillgänglighet. 
 
Forskningsfrågor: 

1. Hur beskriver lärare i årskurserna 1–6 sin förståelse av vad en tillgänglig lärmiljö för 
alla elever innebär?  

 
2. På vilka sätt anser lärarna att digitala verktyg kan användas i undervisningen för att 

göra lärmiljön mer tillgänglig för alla elever? 
 

3. Vilken roll anser lärarna att de har när digitala verktyg används i undervisningen? 
 

4. Vilka utmanande faktorer ser lärarna med användande av digitala verktyg?  
 
 

2. Bakgrund och tidigare forskning  
I detta avsnitt presenteras inledningsvis vad styrdokumenten uttrycker angående rätten till 
lärande samt en översyn av forskning inom inkludering och tillgänglig lärmiljö. Därefter följer 
en kort definition av digitala verktyg, en sammanfattning av vad skolans styrdokument 
uttrycker om digitalisering och avslutningsvis en genomgång av tidigare forskning och 
litteratur inom användande av digitala verktyg och lärarens roll i användandet. 
 
Styrdokumenten och rätten till lärande 
Salamancadeklarationen grundas på FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna och 
antogs i Salamanca i Spanien 1994 (Svenska Unescorådet, 2006). Salamancadeklarationen 
vilar på alla barns lika rätt till undervisning, oavsett ursprung eller särskilda behov. Man 
förordar en integrerad skola där skillnader människor emellan ses som normala och där 
inlärningen anpassas efter barnets behov. Här understryks att skolan ska sätta barnet i 
centrum och bedriva en undervisning som kan tillgodose behoven hos elever i behov av 
särskilt stöd. Vidare vill Salamancadeklarationen få oss att inse att de förändringar som är 
nödvändiga för elever i behov av särskilt stöd kan förbättra för alla elever och på så sätt kan 
elever i behov av särskilt stöd ses som de som driver utvecklingen mot en rikare 
utbildningsmiljö.  
 
I skollagen (SFS 2010:800) framgår att skolan har ansvar att ge alla elever möjlighet till likvärdig 
utbildning. Skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar och 
hänsyn ska tas till elevers olika behov. Även i Läroplanen för grundskolan, Lgr 11 (Skolverket, 
2017b), framgår att undervisningen i skolan ska vara likvärdig. Med likvärdig utbildning menas 
att hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov, inte att utbildningen ska 
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utformas på samma sätt. Ett särskilt ansvar har skolan för de elever som har svårigheter att 
nå målen för utbildningen. 
 
Inkludering och tillgänglig lärmiljö 
Begreppet inkludering nämns aldrig i styrdokumenten för den svenska skolan, däremot lyfts 
det ofta fram inom det specialpedagogiska forskningsfältet. Beroende på forskarens tolkning 
finns det varierande definitioner av vad begreppet innebär. Enligt Nilholm och Göransson 
(2013) representerar inkludering ett synsätt där fokus riktas mot hur skolan kan utformas för 
att passa alla elever, till skillnad från begreppet integrering som de menar representerar ett 
synsätt där eleverna istället ska anpassas till en verksamhet som inte är anpassad efter deras 
behov.  
 
Nilholm och Göransson (2013) skiljer på tre definitioner av inkludering där den första 
definitionen benämns gemenskapsorienterad inkludering och kännetecknas av att 
klassrummet erbjuder en gemenskap där olikhet ses som en tillgång och eleverna är socialt 
och pedagogiskt delaktiga. I gemenskapen möter eleverna andras erfarenheter och tar del av 
inkluderande lärprocesser där man lär tillsammans med andra. Den andra definitionen kallar 
författarna för individorienterad inkludering och innebär att alla elever har en bra situation 
som individer och inte befinner sig i särlösningar. Här tas dock ingen hänsyn till hur den helhet 
som individerna ingår i ser ut och författarna menar att genom att enbart lyfta fram 
individuella elevers situation finns en risk att helhetens betydelse missas. Den tredje definition 
av inkludering som Nilholm och Göransson beskriver benämns placeringsorienterad och här 
betyder inkludering att elever i svårigheter är placerade inom ramen för den vanliga 
undervisningen, utan att ta del av gemenskapen då den inte är anpassad utifrån elevernas 
behov.  
 
Swärd och Florin (2014) menar att inkludering innebär att någon innefattas helt och fullt i ett 
sammanhang och att alla elever erbjuds likvärdig möjlighet att delta i undervisning, vilken 
anpassas till alla elevers lärande och utveckling. För att eleverna ska uppleva sig delaktiga är 
det viktigt att undvika särlösningar och de menar att det som är bra för elever i behov av 
särskilt stöd är oftast är bra för alla elever i klassen. Även Karlsudd (2012) menar att 
inkludering innebär att alla har delaktighet i verksamheten och betonar vikten av att alla även 
upplever en delaktighet i verksamheten för att det ska definieras inkluderad. Att upplevelsen 
av inkludering bekräftas av eleverna är även något som Nilhom och Alm (2010) anser 
avgörande och menar att det kännetecknande för ett inkluderande klassrum är att 
undervisningen är anpassad utifrån elevernas individuella förutsättningar och att eleverna 
upplever tillhörighet, delaktighet och acceptans för sin person. Persson och Persson (2012) 
menar att i en inkluderade skola ses elevers olikheter som en tillgång som kan bidra till 
samhällets utveckling. Sammanfattningsvis är det gemensamma för de olika definitionerna av 
begreppet inkludering att det handlar om att skapa en lärmiljö som gynnar alla elever 
eftersom det som händer i klassrummet är den viktigaste faktorn för elevernas lärande.  
 
Till skillnad från begreppet inkludering finns det inte mycket forskning om begreppet 
tillgänglig lärmiljö. Skogman (2012) beskriver i sin studie att tillgänglighet knyter an till 
begreppet inkludering och är ett sätt att realisera en vision om en skola för alla med betoning 
på att tillgänglighet är något som ska gälla alla. Tufvesson (2007) använder i sin avhandling 
begreppet tillgänglig utbildning (accessible education) för att beskriva att miljöns utformning 
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måste skapa förutsättningar som gör verksamheten tillgänglig för alla elever. Tillgängliga 
lärmiljöer ger, enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018), elever bättre 
förutsättningar i lärandet och målet med att utveckla tillgängliga lärmiljöer är att alla elever 
ska kunna vara delaktiga i samtliga lärsituationer. För att uppnå detta behövs kunskaper om 
elevernas individuella förutsättningar och dess konsekvenser för lärande och samspel 
samtidigt som generella anpassningar i lärmiljön utförs och man poängterar att för att skapa 
förutsättningar för lärande behöver skolan skapa tillgänglighet i den pedagogiska, den sociala 
och den fysiska miljön.  
 
Definition av digitala verktyg 
Till skillnad från traditionella läroböcker är digitala lärresurser eller digitala verktyg 
multimodala och interaktiva (Hylén, 2011). Med multimodala menas att de möjliggör 
kommunikation i exempelvis både text, bild och ljud samtidigt och att de digitala verktygen är 
interaktiva innebär att användaren genom interaktion kan påverka hur lärresursen 
presenterar innehållet eller att den reagerar efter hur användaren svarar eller de handlingar 
man utför. Inom begreppet digitala verktyg ryms olika tekniska apparater, exempelvis datorer, 
lärplattor eller surfplattor, program och appar, projektorer, interaktiva skrivtavlor. I takt med 
att tekniken utvecklas kommer detta begrepp ständigt att ändras (Löfving, 2012) 

Digitaliseringen av den svenska skolan är en process som pågått under mer än 40 år (Fleischer 
& Kvarnsell, 2015). En kartläggning av Skolverket (2016a) visar att antalet datorer och 
lärplattor i grundskolan har ökat kraftigt de senaste åren. I grundskolan går det ca 1,8 elever 
per dator eller lärplatta och nästan alla lärare har tillgång till egen dator. Kartläggningen visar 
även att användningen av digitala verktyg har ökat i samtliga skolämnen. 

Skolans styrdokument om digitala verktyg 
Regeringen har tagit fram en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet med det 
övergripande målet att: ”Det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda 
digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn 
och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten” (Regeringskansliet, 
2017, s. 4).  Digital kompetens beskrivs som en demokratifråga och vikten av att alla elever 
ska få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv poängteras. Vidare 
behöver alla elever få kunskap om hur tekniken fungerar för att själv kunna tillämpa den. Med 
strategin vill regeringen lägga grunden för arbetet för att med hjälp av digitalisering höja 
elevers måluppfyllelse och öka likvärdigheten i skolan. Detta handlar enligt strategin om att 
hitta och utveckla nya lösningar som möjliggörs av digitalisering.   
 
Skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens tydliggörs i den reviderade 
Läroplanen för grundskolan, Lgr 11 (Skolverket, 2017b). I både läroplan och kursplan i flera 
ämnen framgår att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att använda och förstå 
digital teknik och användandets konsekvenser. I Skolverkets kommentarmaterial (Skolverket, 
2017a) beskrivs att digitala verktyg kan användas i syfte att variera och individualisera 
undervisningen för alla elever.  
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Tidigare forskning om digitala verktyg och tillgänglighet i skolans miljöer 
 
Digitala verktyg och pedagogisk tillgänglighet  
Digitala verktyg kan vara ett sätt att underlätta för lärare att individualisera undervisningen 
utifrån elevernas olika behov och sätt att lära (Steinberg, 2013). Dessutom kan digitala verktyg 
användas för att kompensera elevers svårigheter och vara ett alternativ till kompensatoriska 
stödåtgärder (Jacobson, Björn & Svensson, 2009). Författarna redogör dels för forskning som 
visar att det för elever med läs- och skrivsvårigheter har, trots stöd- och hjälpinsatser, varit 
svårt att komma ifatt sina kamrater. Dessutom redogör de för forskning som visar att elever 
som arbetat med digitala kompensatoriska hjälpmedel upplevde att det blivit enklare att följa 
med i skolarbetet och att eleverna visade större motivation och förbättrat självförtroende för 
skolarbetet. Att elever med läs- och skrivsvårigheter kan utveckla sin läsförmåga utan 
traditionell läs- och skrivträning visar Lindeblad, Nilsson, Gustafson och Svensson (2017) i sin 
studie. Elever med läs- och skrivsvårigheter fick istället för traditionell läs- och 
skrivundervisning använda digitala verktyg som hjälpmedel i läs- och skrivsituationer medan 
en jämförelsegrupp övade traditionell läsning och skrivande utan digitala verktyg. När 
elevernas avkodningsförmåga sedan testades visade båda grupperna lika bra resultat. 
Forskarna drar här slutsatsen att användande av digitala verktyg som hjälp i läs- och 
skrivsituationer kan utveckla läsförmågan, utan specifik träning av förmågorna.  
 
Hattie (2014) redogör i en kunskapsöversikt för forskning som visar att användande av digitala 
verktyg i skrivande har visat sig positivt, då elever som använde ordbehandlare var mer 
engagerade och motiverade i sitt skrivande och även producerade texter som var längre och 
hade högre kvalitet jämfört med elever som lärde sig skriva med penna på papper. En studie 
av Agélii-Genlott och Grönlund (2013) visar att elever producerar mer text och fler bokstäver 
när de skriver på dator än när de skriver med penna på papper. När elever använder digitala 
verktyg kan de dessutom använda sig av talsyntes och få texten uppläst, vilket hjälper elever 
att förstå när de fått rätt bokstav på rätt plats och medför att de lättare kan bearbeta texten 
på egen hand. Agélii-Genlott och Grönlund drar slutsatsen att elever med motoriska 
svårigheter kan gynnas av att skriva med digitala verktyg då den tidiga läs- och skrivinlärningen 
underlättas. 
 
Digitala verktyg kan även användas för att utveckla olika matematiska förmågor, något som 
Skolforskningsinstitutet drar slutsatsen av i sin systematiska översikt av forskning om digitala 
lärresurser för att utveckla elevers kunskap i matematik (Wallin, 2017). Samtidigt konstateras 
här att det inte går att dra slutsatsen att en lika effektiv undervisning inte skulle kunna 
utformas på andra sätt, utan digitala lärresurser. Vidare redogörs för forskning som visar goda 
resultat när de digitala lärresurserna som används är riktade mot ett avgränsat 
matematikinnehåll och används som ett kompletterande stöd i undervisningen. Hassler 
Hallstedt (2018) drar i sin avhandling slutsatsen att anpassade digitala program med syfte att 
automatisera grundläggande kunskaper kan hjälpa lågpresterande elever att förbättra 
grundläggande kunskaper i matematik. Hattie (2014) redogör för forskning som visar att 
rutiner för färdighetsövning via dator visat sig effektivare än traditionell undervisning. Att 
använda datorer för att ägna sig åt målmedveten övning har mycket ofta, enligt Hattie, lett till 
positiva effekter, särskilt för elever som till att börja med har svårt att lära sig en idé.  
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Grönlund (2014) menar att lärande kan effektiviseras genom användande av teknik under 
förutsättning att arbetssättet förändras. Den pedagogiska tanken bakom användandet av 
digitala verktyg är av stor vikt, vilket Agélii Grenlott och Grönlund (2016) visar i sin studie, där 
de drar slutsatsen att digitala verktyg i sig inte bidrar till lärande, det är det pedagogiska 
sammanhanget som är det viktiga. Att bara använda digital teknik utan någon strukturerad 
pedagogisk metod visade sig i deras studie sänka elevernas prestation. De elever som däremot 
arbetat med kollaborativt lärande, återkoppling och formativ bedömning med hjälp av digital 
teknik visade på bättre resultat i jämförelse med elever som arbetat med mer traditionella 
verktyg. För de elever som arbetat med digitala verktyg enlig en tydlig pedagogisk metod 
minskade dessutom glappet mellan hög- och lågpresterande, liksom skillnaden mellan pojkar 
och flickor. 
 
Att använda digitala verktyg kan tyckas naturligt för de barn och ungdomar som växer upp i 
dagens samhälle och att alla elever är intresserade av och duktiga på att använda digitala 
verktyg kan ibland tas för givet. Så är inte alltid fallet, vilket Samuelsson (2014) bekräftar i sin 
forskning. Studien visar att det finns en stor spridning av elevernas intresse av datorer, med 
elever som uttrycker ett direkt ointresse av att använda datorer. Många elever skattade 
dessutom sin förmåga att använda datorn högre än vad deras kompetens speglade, vilket kan 
skapa problem om även lärarna delar denna uppfattning eftersom det kan medföra att lärarna 
bortser från att träna eleverna i digital kompetens. 
 
Digitala verktyg och social tillgänglighet  
Genom användande av digitala verktyg som kompensatoriska hjälpmedel kan stigmatiserande 
situationer som att lämna klassrummet för individuell undervisning undvikas, vilket stärker 
elevernas självkänsla (Damsby, 2008; Lindeblad et al., 2017). Det finns dock en risk att elever 
inte vill använda den kompensatoriska utrustningen i klassrummet, då många elever inte vill 
vara annorlunda. Detta är något som kan undvikas om den kompensatoriska tekniken blir 
tillgänglig för alla elever och inte bara några få utvalda (Jacobson et al., 2009). Elever i behov 
av särskilt stöd kan gynnas av att samtliga elever har tillgång till digitala verktyg något som 
Maninger och Holden (2009) visar i sin studie där de beskriver att elever som tidigare upplevt 
sig annorlunda eftersom de använt digitala verktyg som hjälpmedel fick möjlighet att känna 
sig som vilken elev som helst i gruppen när alla hade samma tillgång. Karlsudd (2014) 
poängterar vikten av att hjälpmedel inte stämplar eller särskiljer elever och menar att 
användandet av digitala verktyg i skolan inte ska sammankopplas med brist och diagnos, utan 
istället borde de digitala verktygen vara tillgängliga för alla och på så sätt ge samtliga elever 
alternativ till lärande. Karlsudd efterlyser en ändring i inställningen hos skolväsendet från att 
digitala verktyg är kompensatoriska till att istället erkänna den nya tekniken som fullvärdig. 
Detta styrks av Steinberg (2013) som menar att digitala verktyg kan bli exkluderande om de 
bara erbjuds vissa elever.  

Genom användande av digitala verktyg förändras elevernas interaktionsmönster. När de sitter 
vid var sin dator utväxlar de idéer med varandra, de inspirerar, guidar och visar varandra 
(Kjällander, 2014). Steinberg (2013) använder begreppet social learning, för det lärande som 
äger rum i vardagen och menar att eleverna utvecklar sin relationskompetens med kompisar 
via interaktiva sajter. Ett svenskt forskningsprojekt visar att användande av digitala verktyg 
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ger eleverna ökat självförtroende då de ger möjlighet att göra fina produkter, själva hitta fakta 
eller möjligheten att spela in presentationer istället för att stå inför klassen (Grönlund, 2014). 

En av digitaliseringens negativa effekter är att enskilt, välorganiserat arbete ersätts med 
ensamarbete där eleverna lätt tappar fokus (Grönlund, 2014). Även Kjällander (2014) 
uttrycker en farhåga över att användningen av digitala verktyg ökar ensamarbetet eftersom 
de elever som är i behov av särskilt stöd troligtvis inte gynnas av den friheten som att lämnas 
att arbeta självständigt innebär. Ytterligare en negativ effekt av digitalisering i skolan är att 
stressen ökar hos eleverna genom ett högre tempo och genom distraktion från sociala medier. 
Hatakka, Andersson och Grönlund (2013) lyfter i sin studie fram elever som vittnar om risken 
att i skolarbetet distraheras av sociala medier och datorspel. Eleverna anser själva att de är 
mindre sociala, för beroende av datorer och saknar användandet av penna och papper. Trots 
dessa negativa effekter dras ändå slutsatsen att digitaliseringen totalt sett har ökat elevernas 
välmående och valmöjligheter, till följd av mer effektivt lärande, ökad tillgänglighet till 
information samt möjlighet att kompensera svårigheter och anpassa till olika sätt att lära 
(Hatakka et al., 2013). 
 
Digitala verktyg, fysisk tillgänglighet och delaktighet 
Användande av digitala verktyg som interaktiva skrivtavlor och projektorer kan bidra till mer 
samarbete mellan elever. Genom möjligheten att projicera bilder och filmer ges, enligt 
Gärdenfors (2010), möjlighet att skapa mer levande presentationer och större möjlighet till 
gemensam uppmärksamhet vilket kan bidra till mer delaktighet och samarbete i 
undervisningen. Digitala verktyg erbjuder även sätt att förstärka pedagogiskt material genom 
att kombinera visuellt material med talad röst eller kombinera text och ljud, vilket innebär att 
två arbetsminnen kombineras och inlärning underlättas (Gärdenfors, 2010). 
Framgångsfaktorer för delaktighet i undervisningen är enligt Skolinspektionen (2018) att 
skapa tillgänglighet genom tydlighet, att skapa en känsla av tillhörighet och genomföra 
anpassningar av undervisningen utifrån innehåll och elever. Gärdenfors (2010) menar vidare 
att man genom användande av digitala verktyg inte behöver vara beroende av att vara i 
samma rum, då personer på olika platser kan arbeta med samma material i det som kallas 
datorstött samarbete. Det datorstödda samarbetet möjliggör även delning av dokument 
mellan elev och lärare, vilket enligt en studie medfört att lärarna upplever att undervisningen 
blivit mer formativ eftersom de har tillgång till elevernas dokument och kan följa arbetet och 
ge formativ återkoppling under arbetets gång (Kroksmark, 2013).  
 
Digitala verktyg och motivation 
Motivation är en viktig drivkraft som för lärande framåt, vilket gör det angeläget för skolan att 
skapa motiverande lärmiljöer. En framgångsfaktor för att skapa motivation och därmed 
framgång för elever är enligt Wery och Thomson (2013) att lärarna skapar uppgifter med 
koppling till omvärlden och dessutom betonas vikten av att göra rutinmässiga uppgifter mer 
spännande, intressanta och roliga. Motivation och lusten att lära bygger enligt Gärdenfors 
(2010) på nyfikenhet och på att ha kontroll över sitt eget lärande. Gärdenfors lyfter fram den 
inre motivationen som en viktig faktor för lärande och menar att skolan behöver utveckla 
större förståelse för hur den inre motivationen och drivkraften hos eleverna kan tas tillvara 
och menar att om endast yttre motivationsfaktorer används blir eleverna beroende av andra 
för belöning och uppmuntran. 
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Höjd motivation för skolarbetet är en av de tydligaste effekterna av att varje elev får en egen 
dator (Hylén & Grönlund, 2011). Ett flertal undersökningar visar att pojkar är lättare att 
motivera om de får arbete med digitala verktyg än med mer traditionella verktyg (Hylén, 
2013). I en studie av Johnson (2013) beskriver lärare att användande av lärplattor ökade 
motivationen i skolarbetet för elever i behov av särskilt stöd, vilket man i förlängningen menar 
kan medföra ökad kunskapsutveckling längre fram. Även Utbildningsutskottet (2016) redogör 
för studier där användningen av digitala verktyg gett ökad motivation och intresse, vilket 
sannolikt kan leda till bättre studieresultat. Steinberg (2013) anser att digitala verktyg kan 
användas för att höja motivationen, men bara till en viss gräns, de måste också ha ett innehåll 
som väcker nyfikenhet. Han menar vidare att om elever lär sig fortare och enklare med digitala 
verktyg är beroende av hur uppgifterna struktureras och följs upp. 
 
Ett sätt öka motivationen hos elever kan vara att forma undervisningen med inslag från 
element vanligen förekommande inom spel, så kallat spelifierat lärande eller spelifiering. 
Spelifiering innebär att man använder speldesign i ett sammanhang där spel vanligen inte 
förekommer (Deterding, Dixon, Khaled & Nacke, 2011). Gemensamt för de flesta spel är att 
de är utformade med poängsystem, uppdrag, utmaningar och prestationer, ofta sammansatt 
till en berättande struktur (Waltz & Deterding, 2014). Spelifiering har visat sig vara effektivt 
för att motivera människor att utföra uppgifter som exempelvis har ansetts vara komplexa, 
komplicerade eller rent oengagerande (Muntean, 2011). Spelifierat lärande erbjuder 
möjlighet att skapa en lekfull miljö med välformulerade problem och möjlighet till 
återkoppling för att lära sig av sina misstag och framgångar, vilket ökar elevernas motivation 
till skolarbete och har medfört att spelifiering har börjat användas inom skolan (Waltz & 
Deterding, 2014). Förutom att förhöjd motivation underlättar för lärande, förlänger 
motivation även elevernas förmåga att fokusera. Detta skapar aktiva och mer deltagande 
elever vilket kan sammanfattas med att inslag av spel i undervisningen kan ha en positiv effekt 
på elevernas hela inlärningsprocess (Çeker & Özdaml, 2017). 
 
Lärarens roll för lärandet med digitala verktyg 
Läraren, och framför allt relationen mellan lärare och elever, är viktig för lärande menar 
Ljungblad (2016) som i sin avhandling lyfter fram mellanmänskliga relationer och betydelsen 
av hur läraren relaterar till sina elever. Att lärarna tar ansvar för relationen till eleverna, visar 
intresse och finns vid deras sida är viktigt för alla elever och helt avgörande för att elever i 
behov av särskilt stöd ska orka med sitt skolarbete. Även Hattie (2012) menar att 
förtroendefulla relationer mellan lärare och elev är en tydlig framgångsfaktor för lärande. Att 
läraren lyssnar, känner empati, visar värme och uppmärksamhet, har höga förväntningar på 
eleverna och inte etiketterar eleven med diagnoser och klassificeringar har tydlig inverkan på 
elevens prestationer. I dagens digitala samhälle är läraren viktigare än någonsin och kan inte 
ersättas av datorer (Hattie, 2014). När eleverna möter utmaningar behöver de återkoppling, 
och här är det viktigt att det finns lärare till hands som ger återkoppling och hjälper eleven på 
rätt väg för att klara utmaningen. Återkoppling är ett samspel mellan lärare och elev som 
hjälper till att föra arbetet framåt (Wiliam, 2007). Större utmaningar ger sannolikt större 
behov av återkoppling och här är det viktigt att läraren finns till hands för återkoppling att 
eleven är på rätt väg för att klara utmaningen (Hattie, 2014). Gärdenfors (2010) menar att en 
av lärarens viktiga roller är att läsa av om eleven förstår, vilket innebär att läraren inte kan 
ersättas av datorer eftersom ett datorprogram inte kan läsa av om eleven förstår. 
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I PISA-rapporten 2015 (OECD, 2015) lyfts vikten av att digitala satsningar i skolan är väl 
genomtänkta och att den viktigaste faktorn för elevers lärande är lärarens undervisning, då 
digitala verktyg kan utgöra viktiga hjälpmedel i skolan förutsatt att de används på rätt sätt. 
Flera studier visar att en grundläggande förutsättning för framgång med digitala verktyg är att 
lärarna har en tillräcklig digital kompetens (Tallvid, 2013). Förutom kompetens är även 
intresse för teknik väsentligt för att utrustningen ska nyttjas (Jacobson et al., 2009). I 
Skolverkets (2016a) rapport framkommer att majoriteten av lärarna i grundskolan upplever 
att de har en bra digital kompetens. Håkansson Lindqvist (2015) poängterar i sin studie vikten 
av kompetensutveckling och menar att för man som lärare ska kunna använda de digitala 
verktygen som ett pedagogiskt verktyg krävs utbildning. Även Steinberg (2013) pekar på vikten 
av att det finns en plan för fortbildning och att lärare får förutsättningar för att arbeta digitalt 
och menar vidare att en förutsättning för att digitala verktyg ska hjälpa i lärande är att lärarna 
är insatta i de olika programmen och att de frågar sig om det bidrar till lärande, om den 
underlättar eller rentav försvårar. En förändring i lärarrollen som digitaliseringen av skolan har 
medfört är enligt Lantz-Andersson och Säljö (2014) att läraren inte längre är den som ensam 
besitter kunskap och menar att en viktig roll istället är att stötta eleverna att se sammanhang, 
ge överblick och hjälpa eleverna att värdera information. Författarna menar att läraren i 
denna roll kan vara mer betydelsefull än när information gavs via tillrättalagda läroböcker. 

En rapport från Skolverket (2016a) visar att skolans personal upplever att internet-
uppkopplingens kapacitet inte är tillräcklig. Steinberg (2013) varnar för att förlorad 
uppkoppling eller teknik som inte fungerar kan vara ett problem, vilket kan leda till frustration 
hos lärare och i slutändan leda till att de digitala verktygen inte används. Även Tallvid (2015) 
belyser i sin studie bekymmer med teknikproblem och menar att brist på teknisk support kan 
påverka lärarnas inställning till digitala verktyg. För att de digitala verktygen inte ska skapa 
hinder är det viktigt att planera för var de digitala verktygen ska förvaras och laddas samt 
utarbeta logistik kring hämtning och lämning, för att undvika slöseri med tid och resurser 
(Steinberg, 2013).  
 
 

3. Teoretiska utgångspunkter 
Studien är inspirerad av det sociokulturella perspektivet på lärande och de båda 
specialpedagogiska perspektiven; det kompensatoriska och det relationella perspektivet. Det 
sociokulturella perspektivet används som ett tolkningsverktyg för lärmiljöerna i 
Tillgänglighetsmodellen (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018) och de 
specialpedagogiska perspektiven användas för att förklara specialpedagogik och olika sätt att 
organisera undervisning.  
 
Sociokulturellt perspektiv på lärande och tillgänglighetsmodellen 
Den pedagogiska teoretikern Vygotskij betraktas inom det sociokulturella perspektivet som 
en föregångare. Enligt Vygotskijs teori konstrueras kunskap i omgivningen i samspel mellan 
människor (Vygotskij, 1978). Andra teoretiker har sedan vidareutvecklat Vygotskijs tankar och 
enligt Säljö (2014) sker lärande alltid i ett sammanhang och utan att analysera lärandet i 
relation till sammanhanget kan vi inte förstå det. Lärande är en integrerad del av sociala 
praktiker och genom samspel och samarbete med andra blir individer delaktiga i både 
kunskaper och erfarenheter (Säljö, 2013). Ur ett sociokulturellt perspektiv framhålls vidare 
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motivationen i samhällets förväntningar och lärmiljöer samt situationer som stimulerar till 
aktivt deltagande. Enligt Dysthe (2003) är det avgörande för upplevelsen av meningsfullhet 
att kunskap och lärande betraktas som viktiga i en grupp, vilket i sin tur påverkar viljan att 
lära. Gruppen är även viktig för att skapa motivation, då känslan av att delta i och vara 
uppskattad i en grupp skapar motivation. Känslan av att delaktighet i undervisningen och i den 
lärandemiljö de befinner sig i är även en förutsättning för lärande. Detta medför att det 
sociokulturella perspektivet på lärandet betonar vikten av att skolan skapar goda lärmiljöer 
med möjlighet till aktivt deltagande där eleverna känner sig uppskattade och betydelsefulla 
(a.a.). 
 
Fyra aktiviteter ur det sociokulturella perspektivet: medierande aktiviteter, sociala aktiviteter, 
situerade aktiviteter och kreativa aktiviteter kommer här att knytas an till Specialpedagogiska 
skolmyndighetens (2018) Tillgänglighetsmodell för lärande som med grund i Tufvessons 
(2007) avhandling består av tre områden eller miljöer: den pedagogiska miljön, den sociala 
miljön och den fysiska miljön. De tre miljöerna samspelar med varandra och skapar ett fjärde 
område: förutsättningar för lärande.  
 
Mediering och pedagogisk miljö 
Mediering är inom det sociokulturella perspektivet ett centralt begrepp och kan förstås som 
att människan utvecklar och använder fysiska och språkliga redskap och samspelar med dessa 
(Säljö, 2014). Genom samspelet med dessa olika redskap, eller artefakter, blir det för 
människan möjligt att ha kontroll över en stor mängd information. Människan samspelar med 
olika artefakter och hanterar situationer genom att nyttja fysiska och intellektuella redskap, 
löser problem och behärskar sociala praktiker på ett sätt som annars vore omöjligt (a.a.). I 
skolan skulle detta innebära att eleverna utvecklas, eller socialiseras, genom att lära sig 
behärska de redskap för tänkande och problemlösning som utvecklas i den kontext barnet är 
en del av och de medierande aktiviteterna kan kopplas till det som enligt 
Tillgänglighetsmodellen (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018) kallas pedagogisk miljö. 
Den pedagogiska miljön handlar om hur undervisningen ska utformas så att alla elever kan 
tillgodogöra sig den och för att undervisningen ska vara tillgänglig för alla behöver den 
anpassas så att den skapar förutsättningar till delaktighet i alla aktiviteter. Generella 
anpassningar är bra för alla, samtidigt som det är viktigt att ge stöd utifrån elevers olika behov. 
Lindqvist (2017) beskriver att stödjande klassrumsklimat, tydliga rutiner och strukturer är 
viktiga förutsättningar för en god lärmiljö och betonar att dessa insatser gynnar alla elever. 
 
Sociala aktiviteter och social lärmiljö 
Människan lär sig i sociala aktiviteter, i interaktion, med andra människor och lärande 
försiggår alltid i ett sammanhang (Säljö, 2014). Betydelsen av interaktionen med andra belyses 
genom begreppet Den proximala utvecklingszonen, som beskriver skillnaden mellan vad 
individen klarar själv och vad individen klarar under ledning eller i samarbete med andra. I 
utvecklingszonen finns kompetenser som ligger inom räckhåll och som är beroende av yttre 
stöd för att utvecklas (a.a.). I skolan skulle detta innebära att eleverna först lär sig tillsammans 
med andra för att sedan kunna göra själva och de sociala aktiviteterna kan kopplas till det som 
enligt Tillgänglighetsmodellen (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018) kallas social miljö. 
Den sociala miljön handlar om de strategier och stöd som ges till eleverna för att möjliggöra 
delaktighet och gemenskap mellan elever och vuxna utifrån allas lika värde. Social 
tillgänglighet handlar främst om att eleverna möter tillgängliga aktiviteter, mötesplatser, 
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ramar och regler samt att det som kommuniceras är tillgängligt och att det skapas tillfällen att 
förstå varandras perspektiv eller att få stöd att förstå sociala sammanhang. Lindqvist (2017) 
menar att eleverna måste känna sig socialt delaktiga i skolan och att alla ska få känna att de 
är en del i ett sammanhang. Arbetet med värdegrund ska därför genomsyra hela skolans 
verksamhet.  
 
Situerade aktiviteter och fysisk miljö 
Med situerade aktiviteter menar Säljö (2014) att alla mänskliga handlingar är situerade och 
äger rum i sociala sammanhang eller kontexter. Det finns en koppling mellan människan och 
omgivningen och i olika sociala situationer förväntas olika handlingar. Handlingar som i sin tur 
påverkas av kontexten. Hur människor handlar är beroende av det sociala sammanhanget, 
och det sociala sammanhanget kan hjälpa till med strukturerade resurser som stöttar 
handlingen (a.a.). I skolan skulle detta innebära att inlärning kan underlättas av att lärmiljön 
är anpassad efter vad som ska läras in och de situerade aktiviteterna kan kopplas till det som 
enligt Tillgänglighetsmodellen (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018) kallas fysisk miljö. 
Den fysiska miljön ska vara utformad och användas för att ge det stöd som alla elever behöver 
och utformningen av den fysiska miljön påverkar elevernas lärande, vilket innebär att den 
fysiska miljön både kan skapa förutsättningar och hinder för lärande. Lindqvist (2017) 
beskriver att den fysiska miljön ska utformas så att den stödjer lärandet och ger 
förutsättningar för socialt samspel. Vidare kan för många intryck medföra svårigheter att finna 
koncentration. 
 
Kreativa aktiviteter och förutsättningar för lärande 
När de tre första aktiviteterna: medierande, sociala och situerade aktiviteter, samspelar och 
påverkar varandra skapas enligt Strandberg (2006) kreativa aktiviteter. När vi omformar våra 
hjälpmedel, relationer och situationer lär vi oss särskilt mycket (a.a.). I skolan skulle detta 
innebära att det sker mer lärande när den pedagogiska, sociala och fysiska miljön samspelar 
och de kreativa aktiviteterna kan kopplas till det som enligt Tillgänglighetsmodellen 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018) kallas förutsättningar för lärande. Individens 
förutsättningar för lärande påverkas av hur den sociala, pedagogiska och fysiska miljön är 
utformad och samspelar med varandra och har stor betydelse för hur eleverna ska kunna 
utvecklas och lära.  
 
Specialpedagogiska perspektiv i skolans verksamhet 
Olika perspektiv på specialpedagogik har varit rådande genom den svenska skolans historia. 
Perspektiven tydliggör olika teoretiska positioner, vilka ger olika konsekvenser för hur 
specialpedagogiken förstås och organiseras. Här presenteras två specialpedagogiska 
perspektiv som bakgrund till denna studie. Perspektiven är det kompensatoriska och det 
relationella perspektivet och presenteras utifrån Nilholms (2005) definitioner. 
 
Det kompensatoriska perspektivet kallas även för det kategoriska, individualistiska eller 
medicinska perspektivet och siktar mot en normalisering av individen. Problemet placeras hos 
individen och man arbetar med elevens svaga sidor i en tillrättalagd utbildning, vilket ofta 
leder till segregerade undervisningsformer. Specialpedagogen bär på expertkunskap om det 
”avvikande”. Det relationella perspektivet kallas även för ett alternativt eller kritiskt 
perspektiv och lyfter bort problemet från individen för att istället se skolan som system som 
problembärare. Detta perspektiv ifrågasätter normalitetsnormen och olikheter ses som en 
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resurs. Viktiga ledord är anpassning av undervisning och inkludering och undvikande av 
särlösningar är centralt. Specialpedagogik ses som ett hjälpmedel för att hantera olikheter i 
klassrummet. Förenklat kan det kategoriska perspektivet uttryckas som elever med 
svårigheter till skillnad från det relationella perspektivet där synsättet är elever i svårigheter 
(a.a.) 
 
De olika perspektiven kan medföra olika konsekvenser för skolans specialpedagogiska 
verksamhet, då sättet att förstå och bemöta elevers behov av stödinsatser skiljer sig åt 
(Lindqvist, 2017). Med ett kategoriskt perspektiv ser man skolsvårigheter som något som finns 
hos eleven och svårigheterna kan bemötas med individuellt stöd med mål att kunskaperna ska 
förbättras så att eleven kan återgå till ordinarie undervisning. Utgångspunkten med ett 
relationellt perspektiv är däremot att möta elevers olika behov och förutsättningar och att 
utifrån dessa forma undervisningen. Orsaker till elevers skolsvårigheter letas efter i lärmiljön 
och de specialpedagogiska insatserna riktas inte enbart mot enskilda elever utan även mot 
lärmiljön (a.a).  
 
När skolans lärmiljöer som formas så att de möter elevers olika behov medför det enligt Appel 
och Ernestam (2017), att färre elever behöver särskilt formade insatser för att nå så långt som 
möjligt i sitt lärande. Elever som är i behov ytterligare stöd ska skolan ge extra anpassningar 
eller särskilt stöd (SKOLFS 2014:40). Att lärmiljöer som är formade utifrån elevers olika behov 
och därmed är tillgängliga för alla elever ger bättre förutsättningar i lärandet och också kan 
minska behovet av särskilt stöd och extra anpassningar hävdar även Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (2018) som i sin handledning till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning 
illustrerar vinsten med att arbeta för en tillgänglig lärmiljö med två trianglar, den ena med en 
smal bas och den andra med en bred bas. Triangeln med den smala basen illustrerar en 
undervisning där ingen större hänsyn till olika elevers behov tas, vilket medför att fler elever 
behöver extra anpassningar och särskilt stöd, medan triangeln med den breda basen 
illustrerar en undervisning som är utformad så att den tillgodoser olika elevers behov, vilket 
medför att färre elever behöver särskilt formade insatser (se Figur 2).  
 

 
 

Figur 1: Relationen mellan tillgänglig lärmiljö och särskilt formade insatser 
Illustrationen synliggör vinsten med att arbeta för en tillgänglig lärmiljö samt 
relationen till extra anpassningar och särskilt stöd (figuren fritt återgiven efter 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018, s. 9). 
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Genom att göra det som traditionellt ses som anpassningar till en självklar del av 
undervisningen kan inkluderande lärmiljöer utvecklas, vilket kan innebära att gränsen mellan 
generellt stöd och extra anpassningar blir mindre skarp (Appel & Ernestam, 2017). 
 
 

4. Kvalitativ metodansats 
I detta avsnitt beskrivs hur studien i sin helhet genomfördes. Inledningsvis finns en beskrivning 
av arbetets metodval, urval av informanter och genomförande av datainsamling. Därefter 
beskrivs hur studien analyserats, de etiska överväganden som beaktats under arbetes gång 
och slutligen diskuteras studiens tillförlitlighet och metod. 
 
Datainsamlingsmetod 
För genomförandet av studien valdes en kvalitativ inriktning, då studiens syfte var att beskriva 
lärares erfarenhet och förståelse av tillgänglig lärmiljö och digitala verktyg. Den kvalitativa 
metoden lägger vid insamling av data tonvikten på att undersöka hur personer uppfattar och 
tolkar sin verklighet (Bryman, 2011) och är att föredra när man eftersträvar en mer 
djupgående information av människors erfarenheter och upplevelser (Kvale & Brinkmann, 
2014). För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes semistrukturerad intervju, 
vilken kan ge svar på människors syn på och uppfattningar av fenomen (Kvale & Brinkmann, 
2014). I en semistrukturerad intervju utgår forskaren från en intervjuguide med fokus på 
berörda teman, men informanten kan utforma svaren på eget sätt och svaren kan 
kompletteras med följdfrågor (Bryman, 2011).  
 
Urval av informanter 
För att besvara forskningsfrågorna gjordes ett målinriktat urval, då de medverkande 
informanterna förväntades ge relevant information för studiens syfte (Bryman, 2011). Då 
avsikten var att öka kunskapen om på vilka sätt digitala verktyg kan bidra till att lärmiljön blir 
mer tillgänglig för alla elever ansågs ett skolområde med pågående arbete med 
Specialpedagogiska skolmyndighetens värderingsverktyg för tillgänglig utbildning 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018) lämpligt för studien. Skolorna inom skolområdet 
är dessutom relativt väl utrustade med digitala verktyg och det har under flera år skett ett 
aktivt arbete med digitalisering.  
 
I ett första steg kontaktades två rektorer för tre olika skolor och studien presenterades. 
Rektorerna var positiva till studien och jag inbjöds till skolorna för att träffa lärarna och 
presentera studien. Vid dessa möten informerade jag kort om studiens syfte och även om de 
forskningsetiska principerna. Åtta lärare vid de tre olika skolorna meddelade att de 
intresserade av att delta i studien. Samtliga tre skolor är belägna i byar och bedriver 
verksamhet från förskoleklass till och med årskurs 6. Vid val av informanter var det viktigt att 
informanterna förväntas ha olika uppfattningar om forskningsämnet men samtidigt ha den 
kunskap som behövs för att ge svar på syftet (Yin, 2013). Samtliga lärare bedömdes ha kunskap 
och erfarenhet av tillgänglig lärmiljö och digitala verktyg. Att lärarna dessutom arbetar på 
byaskolor med årskurserna 1–6 medförde att gruppen ansågs homogen, samtidigt som 
lärarna kunde förväntas ha olika erfarenhet och uppfattningar, då de inte arbetar på samma 
skolor, vilket var en förutsättning för studiens syfte. Antalet intervjupersoner i en kvalitativ 



 

  14 
 

studie kan variera, det viktigaste är att de ger den information som behövs för att kunna svara 
på syftet (Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie bedömdes åtta informanter vara rimligt, 
då antalet förväntades ge svar på syfte och frågeställningar och även gav möjlighet till mer 
noggrann analys för mer djupgående information. De lärare som meddelat sitt intresse av att 
delta i intervjuerna fick ett personligt e–post meddelande med missivbrevet som bilaga (se 
Bilaga 1). Här informerades om studiens syfte och hur hänsyn till de forskningsetiska 
principerna skulle tas i studien. Av de åtta lärarna som kom att utgöra studiens urval av 
informanter undervisar fyra av lärarna i årskurserna 1–3 och resterande fyra lärare undervisar 
i årskurserna 4–6. Samtliga åtta lärare är behöriga för de årskurser de undervisar i och deras 
arbetslivserfarenhet sträcker sig från 8 år upp till 27 år (se Tabell 1).  
 

Lärare Erfarenhet 
(år) 

Utbildning Arbetar i 
årskurs 

Informant 1 8 år åk 1 – 7 sv/so 1 – 3  

Informant 2 9 år fsk – åk 3 1 

Informant 3 11 år fsk – åk 3 3 

Informant 4 12 år åk 1 – 9 sv/sva 1 

Informant 5 15 år åk 1 – 7 sv/so 4 – 6  

Informant 6 27 år åk 4 – 6  4 – 6  

Informant 7 9 år åk 1 – 7 ma/no 4 – 6  

Informant 8 20 år åk 1 – 7 ma/no/sv 4 – 6  

 
Tabell 1. Sammanställning över informanternas år i yrket, utbildning och i vilka 
årskurser de undervisar.   
 

Genomförande av datainsamling 
Med utgångspunkt i studiens forskningsfrågor utformades en halvstrukturerad intervjuguide 
med fyra teman (se Bilaga 2). De fyra temana bröts ner i mer konkreta stödfrågor som 
utformades öppna, i syfte att framkalla spontana beskrivningar från informanterna (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Intervjuguiden kompletterades med följdfrågor som vid de olika 
intervjuerna anpassades efter informanternas svar. I syfte att framkalla spontana 
beskrivningar och för att undvika styra informanterna fick de inte i förväg tillgång till 
intervjuguiden. Inför intervjuerna genomfördes ingen pilotstudie, däremot fanns möjlighet att 
i efterhand komplettera med fler frågor om det skulle bli nödvändigt.  

Valet av plats för genomförande av intervjuerna är av betydelse för att kunna de ska kunna 
genomföras utan störningsmoment och för att informanterna ska känna sig trygga (Bryman, 
2011). Samtliga åtta intervjuer genomfördes utifrån informanternas önskemål därför på 
deltagarnas respektive arbetsplatser. Innan intervjuerna påmindes informanterna om att 
deltagandet var frivilligt och att de närsomhelst kunde avsluta sitt deltagande. Intervjuerna 
inleddes med öppningsfrågor angående år i yrket, utbildning, hur länge de arbetat på skolan 
och vilka åldersgrupper de arbetar med. Dessutom ombads informanterna berätta om sina 
upplevelser av förutsättningarna för arbetet med digitala verktyg på skolan. Intervjuerna 
varade i mellan 35 och 45 minuter och spelades in med mobiltelefon för att sedan kunna 
analyseras, något som ger intervjuaren möjlighet att koncentrera sig på dynamiken och ämnet 
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i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Inspelningarna gav även möjlighet att i efterhand lyssna 
igenom och sortera informationen (Denscombe, 2018). Under intervjun ställdes följdfrågor 
och kontinuerliga sammanfattningar gjordes för att ge informanten möjlighet att utveckla 
eller bekräfta beskrivningen (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Samma dag som intervjuerna genomfördes transkriberades det inspelade materialet till text. 
Att skriva ut intervjuer är en tolkande process där intervjusamtalet struktureras till en form 
lämpad för närmare analys och många forskare föredrar att ha intervjun nedskriven för att få 
en överblick och se mönster vid analysen (Kvale & Brinkmannn, 2014). Efter nedtecknandet 
avlyssnades intervjun en andra gång och korrigeringar gjordes. Samtliga informanter erbjöds 
att läsa den transkriberade intervjun, ingen av dem antog emellertid erbjudandet.  

Teoretisk analys 
Analysmetoden är inspirerad av fenomenologin, vilket innebär att fokus är på informanternas 
upplevelse, medvetande och livsvärld, där tanken är att synliggöra, beskriva och förstå det 
beskrivna utifrån intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter av fenomenet. 
Fenomenologin klargör förståelseformen för den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Det fenomenologiska perspektivet syftar till att försöka förstå innebörden 
av beteenden, se saker utifrån individers perspektiv och hur de skapar mening i den värld de 
lever (Bryman, 2011). Fenomenologin pekar på intresse att utifrån individens egna perspektiv 
förstå sociala fenomen och utifrån deras upplevelse beskriva världen enligt antagandet att 
verkligheten är vad människor uppfattar att den är (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att 
analysera datamaterialet och beskriva det unika framträder variationer, likheter och skillnader 
och centrala innebörder kan framträda. Ovanstående analysmetod användes enligt följande 
steg: 
 
De i sin helhet transkriberade intervjuerna lästes igenom upprepade gånger för att få en känsla 
av helhet och förståelse. Därefter bearbetades intervjumaterialet genom att det sorterades 
och kategoriserades med utgångspunkt i studiens frågeställningar, som fick utgöra 
övergripande teman. En kategorisering av intervjumaterial kan ge en överblick över materialet 
och underlätta jämförelser och hypotesprövningar (Kvale & Brinkmann, 2014) 
Kategoriseringen gjordes genom att på datorn färgkoda de olika temana: lärares erfarenheter 
av tillgänglig lärmiljö, hur digitala verktyg kan användas för att göra lärmiljön tillgänglig, 
lärarrollen och digitala verktyg i undervisningen samt utmaningar i lärares användning av 
digitala verktyg. I nästa steg i intervjuanalysen användes meningskoncentrering, där forskaren 
drar samman informanternas yttranden till kortare formuleringar, vilket stödjer arbetet med 
att lyssna efter mönster i det som sägs och används för att kunna organisera intervjutexter 
med syfte att få kärnan ur det sagda (Kvale & Brinkmann, 2014). Varje tema bearbetades 
sedan enskilt för att finna underliggande kategorier, som hjälpte till i organiserandet av 
materialet. Till hjälp för att strukturera upp arbetet utformades en tabell utifrån tidigare 
presenterade teman med underteman (se Tabell 2).  
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Tema Undertema 
Tema 1: Lärares erfarenheter av tillgänglig lärmiljö 
 

Den pedagogiska miljön 
Den sociala miljön 
Den fysiska miljön 
Förutsättningar för lärande 

Tema 2: Hur digitala verktyg kan användas för att göra 
lärmiljön tillgänglig 

Individualisera 
Variera 
Kompensera 
Underlätta  
Skapa delaktighet 
Motivera 

Tema 3: Lärarrollen och digitala verktyg i undervisningen 
 

Lärarens kompetens och intresse 
Utgå från elevers behov 

Tema 4: Utmaningar i lärares användning av digitala verktyg 
 

Resurser som tid och kompetens 
Sociala farhågor 
Praktiska hinder i användandet 

 
Tabell 2: Tema med underteman sorterade efter vilka frågeställningar som besvaras. 
 

Analysmetoden är inspirerad av induktiv ansats, där forskarna försöker summera och dra 
slutsatser av material de själva samlat in (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Sättet att kategorisera 
informanternas uttalande underlättade arbetet med att ge överblick och att samtidigt testa 
empirin mot studiens forskningsfrågor.  
 
Etiska överväganden 
All empiri har samlats in och hanterats med hänsyn till de fyra begreppen sekretess, 
tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2017). Inför studien 
informerades samtliga deltagare muntligt där syftet med arbetet presenterades. Genom 
denna övergripande information kunde deltagarna ta ställning till att delta eller inte. Därefter 
skickades via e-post meddelande ut ett missivbrev enligt Veteskapsrådets principer (se Bilaga 
2). Här informerades om att deltagandet är frivilligt, att man när som helst kan avbryta sitt 
deltagande, att insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt och att det endast 
kommer att användas i studiens syfte. I resultatbeskrivningen används inga namn och vissa 
citat har valts bort för att informanterna inte ska kunna identifieras.  
 
Studiens tillförlitlighet 
Den kvalitativa forskningens kvalitet och därmed även tillförlitlighet är svår att bedöma 
eftersom studiens sociala kontext är svår att kopiera, dessutom har forskaren en tendens att 
bli nära involverad i insamling och analys av data (Denscombe, 2018). Inom begreppet 
tillförlitlighet inom kvalitativ forskning ryms delkriterierna trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). För att denna studie ska 
ha hög tillförlitlighet har hänsyn till dessa kriterier tagits under alla faser av studien. Det första 
kriteriet, trovärdighet, har stärkts genom att informanterna har fått möjlighet att ta del av 
resultatet för att bekräfta om forskaren uppfattat verkligheten på rätt sätt (Bryman, 2011). 
Ingen av informanterna antog emellertid erbjudandet. För att öka studiens trovärdighet har 
citat från informanterna använts i resultatredovisningen. Hänsyn till det andra kriteriet 
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överförbarhet, har tagits genom att en fyllig redogörelse över studiens genomförande 
redovisats, vilket möjliggör för andra personer att bedöma hur överförbara resultaten är till 
en annan miljö. Genom att i studien utförligt redogöra för alla faser i forskningsprocessen 
samt att alla val är väl motiverade har hänsyn till det tredje kriteriet pålitlighet tagits. 
Dessutom har informanternas berättelser återgivits utförligt i resultatredovisningen. Härmed 
kan kvaliteten på de procedurer som valts och hur de tillämpas bedömas (Bryman, 2011) och 
granskaren har möjlighet att följa och verifiera processen i studien (Denscobe, 2018).  Hänsyn 
till det fjärde och sista delkriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera, har i studien tagits 
genom ett noggrant analysarbete där egna åsikter i största mån lagts åt sidan, och jag som 
forskare har inte medvetet låtit personliga värderingar påverka utförande och slutsatser i 
studien (Bryman, 2011). Eftersom kvalitativ forskning är tolkningsbaserad går det inte att helt 
bortse från den personliga värderingen, vilket innebär att en annan forskare skulle kunna tolka 
resultaten på ett annat sätt (Denscombe, 2018). Slutligen har studiens resultat kopplats till 
tidigare forskning, vilket ökar den sammantagna bedömningen att studien är tillförlitlig 
(Bryman, 2011).  
 
Metoddiskussion 
Den kvalitativa metoden med semistrukturerade intervjuer har gett ett gediget material att 
arbeta med och en nyanserad kunskap om vad en tillgänglig lärmiljö kan betyda hos lärare i 
praktiken och på vilka sätt digitala verktyg kan bidra till att göra lärmiljön mer tillgänglig. En 
styrka med studien var urvalet av informanter då det medvetna urvalet, att alla hade kunskap 
om tillgängliga lärmiljöer och erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg, bidrog till att ge 
svar på syfte och forskningsfrågor. Studien som helhet kan inte generaliseras till en större 
population då det är människors erfarenhet och förståelse som studerats och dessa kan vara 
föränderliga, resultatet kan ändock antas vara giltigt i likande sammanhang som i denna 
studie. 
 
Konsten att intervjua kan beskrivas som ett som ett hantverk man lär sig genom att utföra 
intervjuer och inte något man kan läsa sig till (Kvale & Brinkmann, 2014). En potentiell svaghet 
med studien kan härmed vara min ringa erfarenhet av intervjuandets konst, viken kan ha 
påverkat resultatet. Samtliga informanter var sedan tidigare kända för mig och jag för dem, 
vilket även det kan ha påverkat resultatet genom att informanterna påverkats att svara det 
som de trodde att jag ville höra. Risken att informanterna mer eller mindre medvetet uttrycker 
det intervjupersonen troligtvis vill höra är emellertid något intervjupersonen i en 
forskningsintervju behöver ta hänsyn till (Kvale & Brinkmann, 2014). En forskningsintervju bör 
aldrig beaktas som en öppen och fri dialog mellan jämlika parter. Eftersom jag vid 
intervjutillfällena var medveten om detta anser jag att hänsyn tagits till denna maktsymmetri. 
Att jag och informanterna kände till vararandra kan även ha inneburit en trygghet för 
informanterna, vilket inneburit att de gett mer autentiska svar.  
 
I studien har tillgänglighetsmodellen använts som ramverk och hela studiens upplägg har 
formats utifrån den, då tanken varit att använda tillgänglighetsmodellen som ett 
tolkningsverktyg. Detta upplägg kan ha medfört att jag missat alternativa tolkningssätt och 
det är möjligt att vissa delar eller till och med arbetet i sin helhet skulle kunna tolkas på ett 
annorlunda sätt med en annan modell. En annan författare hade kunnat lägga fokus på sättet 
som informanterna talade om tillgänglig lärmiljö på ett annat sätt, vilket kunnat underbygga 
andra teman. Det kan även innebära en svaghet att dela in verkligheten i avgränsade 
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områden, då de i verkligheten är beroende av och samspelar med varandra. I tematiseringen 
valde jag dock att i vissa delar tematisera empirin utifrån resultatet istället för enligt 
tillgänglighetsmodellen vilket jag anser är en styrka med studien. Min förförståelse, som den 
mångåriga erfarenhet av lärare i grundskolan har gett mig, kan till viss del ha påverkat både 
vid intervjusituationer som vid analys av datamaterialet och resultatet, vilket kan ha påverkat 
studiens resultat.  
 
 

5. Resultat och analys 
I detta avsnitt redogörs för det resultat som framkommit utifrån bearbetning av 
intervjuerna. Redovisningen inleds med en kort sammanfattning av informanternas 
förutsättningar för digitalt arbete. Därefter redovisas resultatet i fyra teman: lärarnas 
erfarenheter av tillgänglig lärmiljö, hur digitala verktyg kan användas för att göra lärmiljön 
tillgänglig, lärarrollen och digitala verktyg i undervisningen samt utmaningar i lärarens 
användning av digitala verktyg. De redovisade citaten från lärarna har korrigerats 
språkmässigt för att underlätta för läsaren (Kvale & Brinkmann, 2014). I samband med 
citaten benämns lärarna som informant 1–8. Varje tema avslutas med en sammanfattande 
analys av resultatet, där det insamlade datamaterialet analyseras med koppling till 
styrdokument, tidigare forskning, tillgänglighetsmodellen samt studiens teoretiska 
perspektiv. Avsnittet avslutas med en sammanfattning och analys av resultatet. 
 
Förutsättningar för digitalt arbete 
Samtliga åtta lärare uttrycker att de är positiva till användande av digitala verktyg. De 
beskriver arbetet med digitala verktyg som roligt, att de har relativt god kunskap och de flesta 
lärarna beskriver att de hela tiden lär sig och utvecklas i arbetet. Samtliga åtta lärare anser att 
intresset bland kollegor är sammantaget positivt, att det finns en vilja att utveckla arbetet 
med digitala verktyg och att de på skolorna lär av varandra. Tillgången till digitala verktyg 
beskriver lärarna som god. De lärare som arbetar i årskurserna 4–6 uppger att eleverna har 
var sin lärplatta, medan lärarna som arbetar med de yngre eleverna uppger att tillgången är 
god, även om inte alla elever har tillgång till personlig lärplatta. Samtliga lärare har egen dator 
och klassrummen är utrustade med projektorer eller interaktiva skrivtavlor. Flera lärare 
uppger också att de har tillgång till programmerbara robotar och programmerbart lego. 
  
Tema 1: Lärarnas erfarenheter av tillgänglig lärmiljö 
 
Den pedagogiska miljön 
Samtliga lärare uttrycker att en tillgänglig lärmiljö handlar att tillgodose varje elevs olikhet och 
att eleverna oavsett behov då har tillgång till lärande. Lärarna beskriver hur de gör generella 
anpassningar för att skapa struktur och tydlighet genom tydligt schema, en genomtänkt start 
och avslut på dagen, tydlig arbetsgång på lektionerna, anpassad mängd information, 
förberedelser och rutiner. Lärarna anser att struktur och tydlighet underlättar för alla elever. 
”Struktur kan vara ett sätt att det blir mer tillgängligt, väldigt tydlig struktur. Sen får man lägga 
ner tid på att ge varje elev enskilda arbetsuppgifter, så att de är nivåanpassade, och det tar 
sin tid, men det fungerar” (informant 3). 
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Att en tillgänglig lärmiljö är individuellt anpassad utifrån enskilda elevers behov anser även 
andra lärare. ”Vi har inte en grupp av barn, vi har en massa individer här, och de har 
jättespridda behov, så ska det ju vara, och vi är medvetna om att vi har det. Vi försöker 
verkligen anpassa till en och en” (informant 7). Anpassningar utifrån specifika behov hos 
eleverna ökar enligt lärarna, tillgängligheten för just det barnet. Anpassningarna kan vara att 
eleven får bildstöd, hjälp vid skrivande, nivåanpassade arbetsuppgifter och extra stöttning. 
Anpassningarna kan även bestå av hjälpmedel via olika digitala verktyg.  
 
Några lärare betonar att anpassningarna ska finnas för alla för att lärmiljön ska bli tillgänglig 
och berättar hur de introducerar hjälpmedel för samtliga elever, och att de elever som sen 
behöver dem använder dem som hjälpmedel. En lärare uttrycker att genom att utifrån 
enskilda elevers behov göra anpassningar för alla, breddas undervisningens bas och att 
behovet av särskilt stöd kan på så vis minska. 
 

Jag tänker ungefär som med en trottoarkant, om man har en ramp på en trottoarkant, 
så underlättar ju det faktiskt för de som kommer och åker skateboard, det underlättar 
för de som kommer och cyklar, men det är en nödvändighet för de som är 
rullstolsburna, jag tänker litegrann så på tillgänglighet (informant 8). 

 
Även andra lärare anser att anpassningar som görs för enskilda elever även kan vara bra för 
många elever ”… det gynnar alla, så det är ju kanske inte nåt som pekar ut dem, utan det 
gynnar alla” (informant 1). Det framkommer även att lärarna anser att variation skapar 
tillgänglighet. ”Jag använder olika uttryckssätt och inte bara ett sätt. Om nån elev sen inte nås 
av det måste jag fundera på ett ytterligare sätt eller att förstärka på nåt sätt. Det ska vara 
tillgängligt för alla, olika elever” (informant 6).  
 
Den sociala miljön 
Den sociala miljön är enligt lärarna viktig för att lärmiljön ska vara tillgänglig. Lärarna betonar 
vikten av att arbeta med sociala situationer i skolan, där eleverna tränar på samarbete och 
hur man behandlar och beter sig mot varandra. Även hur man som lärare agerar och bemöter 
eleverna anser flera lärare vara av stor betydelse. Flera lärare poängterar vikten av att se varje 
elev och att bygga relationer med dem. ”Jag ser dig, är jätteviktigt, så att eleverna känner att 
de kommer till skolan och blir sedda. Det skapar trygghet och i och med det slappnar de av 
och lärmiljön stärks” (informant 5). En lärare beskriver att de ägnar mycket tid med eleverna 
”… tät vuxenkontakt, så mycket vi mäktar med, och det är mycket, så att de får hjälp in i det 
sociala” (informant 7). För att eleverna ska känna sig trygga och lärmiljön inkluderande är 
placeringen av eleverna i klassrummet viktig. ”Tillgänglig lärmiljö är ju väldigt påverkad av hur 
inkluderad du känner dig i klassen också” (informant 6). 
 
Den fysiska miljön 
Den fysiska tillgängligheten handlar enligt lärarna om klassrummets utformning på olika sätt. 
De nämner avskalade miljöer för att minimera intryck och stimulans utifrån ”så att inte yttre 
faktorer stjäl din uppmärksamhet och koncentration” (informant 5). Flera lärare nämner även 
vikten av hur klassrummet är möblerat och var olika elever är placerade för att lärmiljön ska 
vara tillgänglig för alla elever. Någon elev kan behöva egen arbetsplats för att inte behöva visa 
andra vad man gör. En lärare uttrycker en önskan om ett klassrum med varierade 
arbetsplatser med möjlighet för eleverna sitta i grupp, individuella platser och möjlighet för 
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eleverna att stå och jobba. ”Den fysiska miljön är jätteviktig, jag tror inte att den kanske 
påverkar, jag tror att den definitivt påverkar, så vill jag säga (informant 5).  
 
Två lärare beskriver att de format sina klassrum så att eleverna vid genomgångar kan se 
varandra, vilket de menar möjliggör och uppmuntrar till samtal och diskussioner. Enligt lärarna 
blir lärmiljön då mer tillgänglig eftersom det möjliggör för eleverna att ta del av varandras 
kunskap. En lärare betonar lärarens roll i den fysiska miljön ”att bara ha en anpassad fysisk 
miljö ger ingenting om du inte har en lärare som ser behoven, eller ser möjligheter, därför 
tänker jag att läraren är ju lärmiljön på det sättet, genom att skapa förutsättningar” (informant 
8). 
 
Förutsättningar för lärande 
Samtliga lärare anger delaktighet och motivation som viktiga faktorer för att lärmiljön ska vara 
tillgänglig. Delaktighet är enligt lärarna att uppleva sig som en del i en grupp och att känna sig 
viktig och att man bidrar till gruppen. Några lärare uttrycker att det är viktigt att ge eleverna 
möjlighet att vara med och påverka för att de ska känna delaktighet. Två lärare betonar vikten 
av att verkligen lyssna till eleverna och försöka förstå dem. De menar vidare att eleverna inte 
alltid behöver få som de vill, men de ska uppleva att de blir lyssnade till. ”Vi tar dem på allvar 
och lyssnar på dem. Det är kanske det viktigaste delaktigheten egentligen. Att bli lyssnad på, 
att känna att det jag säger är viktigt” (informant 6). 
 
Motivation kopplar lärarna till viljan att göra något och att se en mening i det man gör. 
”Motivationen är ju det som gör att man faktiskt vill komma till skolan och lära sig” (informant 
4). En lärare uttrycker att eleverna ibland behöver motiveras på olika sätt, kanske genom en 
morot, genom att anpassa nivå på uppgifterna eller arbeta på sätt som passar eleven bättre 
”man måste försöka hitta dem där de är och bygga vidare på det (informant 1). Den inre 
drivkraften hos eleverna poängteras. ”Allt är inte roligt jämt, men det ska finnas en inre 
drivkraft till att lära sig och är arbetsuppgifterna stimulerande och roliga är det lättare att hitta 
den. Det är jätteviktigt med motivation för att få fram det yttersta” (informant 5). 
 
En lärare uttrycker en fundering kring elevers motivation för skolarbete. ”Motivation är ju 
lusten att utföra någonting och jag upplever att eleverna idag, jämfört med för 20 år sen när 
jag började arbeta som lärare, är mer i behov av att vara motiverade. Man får jobba mer med 
att hitta motivationshöjande undervisning än tidigare” (informant 8). Läraren resonerar om 
det kan bero på att eleverna från digitala spel är vana vid snabb återkoppling, något som inte 
alltid tillgodoses i den traditionella undervisningen med långa arbetspass utan tydliga slut och 
återkoppling. För att fånga eleverna anser läraren att är det viktigt att hitta 
motivationshöjande uppgifter, kanske genom att inspireras av digitala spel.  
 
En lärare anser att ett tryggt och positivt klimat i klassen kan göra eleverna motiverade till att 
arbeta med det som inte upplevs kul ”… om man har ett klimat där klassen i sig är motiverad 
och ett positivt klimat där man törs och vill och får säga fel, när vi har det klimatet i grunden, 
då jobbar man även med det som inte är så kul” (informant 7). 
 
Sammanfattande analys av tema 1 
Resultatet visar att lärarna anser att en tillgänglig lärmiljö ska ge alla elever oavsett behov 
tillgång till lärande, i enlighet med skolans styrdokument (SFS 2010:800; Skolverket, 2017a). 
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Utifrån svaren framgår det att lärarna i sin undervisning genomför generella anpassningar i 
syfte att skapa struktur och tydlighet, något som både Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(2018) och Lindqvist (2017) anser gynnar alla elever. Förutom generella anpassningar uppger 
flera lärare att tillgänglighet skapas genom individuella anpassningar för att tillgodose 
elevernas olika behov, något som även Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) 
poängterar som viktigt. Andra lärare menar att de genom att utifrån vissa elevers behov 
genomför anpassningar för samtliga elever, breddar basen i sin undervisning och att behovet 
av särskilt stöd på så vis minskar. Detta stöds av Appel och Ernestam (2017), som menar att 
stöd riktat till enskilda elever kan bli en anpassning tillgänglig för alla, vilket i sin tur innebär 
att gränsen mellan generellt stöd och extra anpassningar blir mindre skarp. En anpassning som 
Appel och Ernestam nämner är att variera undervisningen, något som i resultatet lyfts fram 
som en möjlighet att öka tillgängligheten. Även Persson och Persson (2012) anser att varierade 
undervisningsformer är positivt för elevernas lärande.  En lärmiljö som är tillgänglig för alla 
och därmed gynnar alla elever kan även kopplas till olika definitioner av inkludering (Karlsudd, 
2012; Nilhom & Göransson, 2013; Persson & Persson, 2012; Swärd & Florin, 2014). 
 
Tillgängligheten i den sociala miljön anser lärarna ökar genom att hjälpa eleverna i sociala 
situationer och arbeta med värdegrunden, vilket även Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(2018) och Lindqvist (2017) menar är av vikt för att den sociala miljön ska vara tillgänglig. Enligt 
det sociokulturella perspektivet på lärande lär sig människan i samspel med andra (Säljö, 
2014) vilket kan motivera till att utveckla en social kompetens. En lärare uttrycker att 
tillgängligheten i lärmiljön påverkas av hur inkluderad du känner dig i klassen, vilket kan 
kopplas till Karlsudds (2012) beskrivning av inkludering, där vikten av att alla även uppfattar 
som en del av verksamheten för att den ska definieras inkluderad betonas, något som även 
poängteras av Lindqvist (2017). I resultatet framkommer även att läraren har en viktig roll i 
att bemöta eleverna och bygga relationer med dem, vilket stöds av Ljungblads (2016) 
forskning som visar att relationen mellan lärare och elever kan vara avgörande för att eleverna 
ska lyckas i skolan. Även Hattie (2012) visar att relationen mellan lärare och elever har 
inverkan på elevernas prestationer och en framgångsfaktor för lärande.  
 
I resultatet framgår att lärarna anser den fysiska miljöns utformning som viktig för att lärmiljön 
ska vara tillgänglig. Avskalade klassrum med minimum av yttre stimuli kan enligt lärarna hjälpa 
elever att fokusera, vilket stämmer med Lindqvists (2017) och Specialpedagogiska 
skolmyndighetens (2018) beskrivning att elever kan ha svårt att koncentrera sig om den 
fysiska miljön består av för många intryck. Flera lärare ser möjlighet till avskildhet och 
avgränsning som viktiga faktorer för tillgänglighet, däremot uttrycker två lärare att miljön 
dessutom ska uppmuntra till sociala relationer. Enligt Lindqvist (2017) ska den fysiska miljön 
utformas så att den ger förutsättningar för socialt samspel. I det sociokulturella perspektivet 
på lärande finns enligt Säljö (2014) en koppling mellan omgivningen och människan och det 
sociala sammanhanget kan hjälpa till i lärandet.  
 
Delaktighet och motivation framkommer som viktiga förutsättningar för att lärmiljön ska vara 
tillgänglig. Delaktighet beskrivs som att känna sig som en del i en grupp, vilket stämmer med 
Dysthes (2003) beskrivning. Motivation beskrivs av lärarna som viljan att göra något och att 
se en mening med det man gör. Några lärare beskriver hur motivationen hos eleverna kan 
behöva lockas fram och att stimulerande och roliga arbetssätt med motivationshöjande 
uppgifter gör det lättare för eleverna att hitta den inre drivkraften, vilket även Wery och 
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Thomson (2013) ser som framgångsfaktorer för att skapa motivation. Gärdenfors (2010) lyfter 
fram den inre drivkraften som en viktig faktor för lärande men är dock kritisk till att använda 
yttre motivationsfaktorer, eftersom dessa skapar ett beroende av belöning och uppmuntran. 
En lärare menar att ett tryggt och positivt klimat i klassen kan bidra till att öka motivationen 
och även medföra att man jobbar med det som inte är så kul. Detta kan kopplas till det 
sociokulturella perspektivet på lärarande som enligt Dysthe (2003) betonar vikten av att 
eleverna känner sig uppskattade och betydelsefulla och att gruppens inställning till kunskap 
kan påverka viljan att lära. 
 
Tema 2: Hur digitala verktyg kan användas för att göra lärmiljön tillgänglig 
 
Individualisera 
Samtliga lärare anser att digitala verktyg kan användas för att individualisera och nivåanpassa 
undervisningen på olika sätt, dels för elever som behöver utveckla vissa förmågor, men även 
för att utmana elever som kommit lite längre i sin utveckling.  
 

Till exempel när vi jobbar i svenska och eleverna är på olika nivåer. De kan då jobba 
med olika saker på lärplattan. Det kan vara att träna på stavningen av något ljud, eller 
det kan vara att lära sig bokstavsljuden. Att alla kan hålla på med svenska ämnet, men 
utifrån sin nivå och med hjälp av de digitala verktygen får alla samma förutsättning och 
alla kan jobba på sin nivå (informant 1).  

 
Lärarna beskriver även att de digitala verktygen gör det möjligt för dem att utmana 
eleverna utifrån var de befinner sig och ökar möjligheten att ställa olika krav på 
eleverna utan att det märks, vilket medför att ingen blir utpekad.  
 
Variera 
Lärarna uppger att digitala verktyg ger dem möjlighet att variera undervisningen och på så 
sätt tillgodose elevernas olika behov och sätt att lära. De digitala verktygen ger eleverna 
möjlighet att träna på olika sätt, hjälp att repetera, möjlighet att använda olika sinnen i 
lärandet och möjlighet att variera hur de redovisar sina kunskaper, vilket enligt lärarna gör 
lärmiljön mer tillgänglig. En lärare berättar hur geografiundervisningen med hjälp av digitala 
verktyg kan varieras genom att eleverna via Skype får kontakt med andra klasser. 
 

Du kan ut och resa och kika på kartan på ett annat sätt, du kan möta andra klasser via 
Skype som vi inte vet var den är. Då måste vi förbereda, och ställa frågor. Är det över 
eller under ekvatorn, är det norr eller väster eller sydväst eller… Det kommer in 
naturliga begrepp som de använder sig av, innan själva Skypen äger rum (informant 5). 

 
Enligt läraren skapar arbetssättet en större nyfikenhet och intresse hos eleverna eftersom de 
genom detta arbetssätt får möjlighet att använda sig av sina kunskaper.  
 
Kompensera 
Samtliga lärare berättar om hur digitala verktyg kan användas för att göra anpassningar och 
kompensera för elevers olika svårigheter, främst motoriska svårigheter och läs- och 
skrivsvårigheter. Motoriska svårigheter kan kompenseras genom att eleverna istället för att 
forma bokstäverna med penna kan använda lärplattans tangentbord. Enligt lärarna medför 
detta att eleverna, trots att de har svårigheter att forma bokstäverna, inte hamnar efter i sin 
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skrivutveckling. Lärarna upplever att det är lättare för eleverna att få ner det de vill berätta 
och att eleverna orkar mer och även behåller motivationen till att skriva. Alla elever kan också 
vara med och utveckla sitt språk genom att träna meningsbyggnad, ordförståelse, stavning 
och hur man skriver berättelser. ”Med hjälp av de digitala verktygen får eleverna samma 
förutsättning och kan jobba på sin nivå” (informant 1). De digitala verktygen kan även ge 
eleverna alternativa sätt att kommunicera genom att istället för att skriva, berätta genom att 
rita och använda färdiga bilder ”Man kan kommunicera på olika sätt och det är helt okej” 
(informant 4). Lärarna beskriver även hur digitala verktyg kan kompensera läs- och 
skrivsvårigheter genom att eleverna får tillgång till inlästa tjänster, talsyntes och möjligheten 
att tala in texter som datorn skriver ner. ”Lärplattan är jätteviktig för de barn som har läs- och 
skrivsvårigheter och de som har jobbigt när det inte blir fint eller snyggt och de som har 
motoriska svårigheter” (informant 6).  
 
Underlätta 
Förutom att digitala verktyg kan användas i skrivande för att kompensera olika svårigheter, 
uttrycker samtliga lärare att de digitala verktygen underlättar för alla elever eftersom det går 
att jobba med texter på många sätt som inte går med penna och papper. Eleverna kan få 
förslag på stavning och det är lättare att rätta och att utveckla texter. ”Om du har skrivit en 
text och vill fylla på i mitten så går det ju att göra det med hjälp av datorn. Det går inte på 
samma sätt om man skriver med penna och papper, då måste man ju sudda” (informant 2). 
Digitala verktyg underlättar även för eleverna att skapa fina presentationer och redovisningar 
och även de som inte är starka i att skriva eller läsa kan känna att de lyckas, ”… alla har lite 
mer samma chans” (informant 6).  
 
Några lärare berättar hur digitala verktyg ger möjlighet att dela olika dokument med varandra, 
vilket kan underlätta på olika sätt. Dels beskriver lärarna hur delningsfunktionen kan 
underlätta återkopplingen på elevernas skrivande. Återkopplingen kan ges medan eleverna 
sitter och skriver i dokumentet eller vid senare tillfälle. Lärarna beskriver även hur 
delningsfunktionen underlättar för alla att vara aktiva vid grupparbeten, då samtliga är med 
och skriver och ser var man kommer fram till. Några lärare berättar hur delningsfunktionen 
kan underlätta för elever som har svårt att fysiskt sitta bredvid andra elever vid samarbete, då 
de genom att använda lärplattans delningsfunktioner kan samarbeta med klasskompisar i 
andra delar av klassrummet utan att behöva sitta nära. 
 
En lärare beskriver att matematiken kan underlättas för eleverna genom att de får spela in 
filmer där de, samtidigt som de exempelvis löser algoritmer, förklarar hur de går till väga. 
Läraren anser att filmerna bidrar till att befästa proceduren hos alla och berättar att de elever 
som sen inte kommer ihåg hur man gör tittar på filmerna när de stöter på problem. Uppgiften 
är riktad mot de elever som har svårt att komma ihåg, men görs med alla elever. ”Det är bra 
när vi gör det med allihop för då blir det inget speciellt och då blir lusten att göra de här 
filmerna för de som verkligen behöver det större” (informant 8). Filmerna underlättar även 
för läraren. ”Vissa elever tycker att det är ett jättebra sätt att befästa och för mig underlättar 
det ju i klassrummet, för då kan jag få mer tid att hjälpa andra” (informant 8).  Samma lärare 
berättar vidare att digitala verktyg även kan underlätta i användandet av laborativt material i 
matematiken. Det konkreta materialet har läraren ersatt med digitalt material, vilket läraren 
upplever ökar elevernas intresse att använda hjälpmedlen. Utgångspunkten är att det digitala 
materialet introduceras för alla elever, sen kan de som behöver det som hjälp när de jobbar 
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med matematikuppgifterna använda det. Läraren upplever att i klasser där de arbetat på detta 
sätt använder eleverna sig av verktygen och att de självmant tar fram hjälpmedlen när de 
stöter på problem. 
 
De flesta lärare ger exempel på hur digitala verktyg kan underlätta genom att eleverna kan 
lyssna till texter. Elever som inte kan läsa kan de ta del av böcker genom att lyssna och det 
finns möjlighet att lyssna till böcker på andra språk än svenska, vilket gynnar elever med annat 
hemspråk. Många sidor på internet har uppläsningssymboler, vilket medför att elever kan ta 
till sig även dessa texter. En lärare beskriver hur läsläxor kan underlättas ”då har jag flera 
gånger bloggat ut en länk där jag har läst in boken, så att de hör flera gånger” (informant 4). 
Flera lärare betonar att eleverna behöver tränas i att lyssna och använda inlästa tjänster för 
att det ska fungera.  
 
En lärare resonerar kring att de endast erbjuder inlästa tjänster till vissa elever, de som anses 
vara i behov av det. De eleverna väljer dock ofta inte att lyssna och läraren funderar på om 
det kan bero på att eleverna är rädda för att sticka ut för att de inte klarar av att läsa själv 
”Däremot har vi en tanke att vi ska införa att alla lyssnar för att få det mer accepterat, då blir 
det mer okej” (informant 7). En annan lärare berättar hur de, just för att få eleverna som 
verkligen behöver använda sig av inlästa tjänster, aktivt tränade alla elever i klassen i att 
använda tjänsten, så att det till slut blev ett naturligt inslag i undervisningen. ”Då inbillar jag 
mig att då har jag jobbat in det i gruppen, så då är det som världens mest naturligaste sak, läsa 
eller lyssna?” (informant 5). Läraren berättar vidare att eleverna känner till funktionen att 
kunna tala in texter som lärplattan skriver ned, men att ingen brukar använda sig av det. ”Men 
jag tror i och för sig att hade jag jobbat mer med det, så hade det blivit mer naturligt för dem 
att göra det, och då hänger det på mig som lärare att avsätta tid till det och jobba med det 
med eleverna” (informant 5). 
 
Skapa delaktighet 
Flera lärare berättar om hur digitala verktyg, främst dator och projektor eller interaktiva 
skrivtavlor, kan vara värdefulla redskap för att skapa delaktighet i klassrummet. Genom att 
alla kan se samma saker samtidigt skapas en tydlighet som underlättar för eleverna att behålla 
fokus. Lärarna ger exempel på hur de ser på film, skriver gemensamma texter, visar bilder från 
böcker, visar mattekluringar eller tittar på saker de tagit in från naturen. Några lärare beskriver 
hur de i samtal och diskussioner kan dela och förstärka upplevelsen genom att komplettera 
det berättade med visuella bilder och videoklipp och läsa faktatexter. De kan förflytta sig i tid 
och rum och göra erfarenheter synliga för alla.  
 

Om en elev till exempel berättar att den såg en bäver igår, så får eleven berätta och sen 
går vi direkt ut på nätet och tittar på en bäver tillsammans, man kan fånga de här 
ögonblicken. Vi kan titta på en film när bävern springer och vi kan titta på bilder, du 
fångar ögonblicket och du får det visuella till berättandet på en gång. Förr fick man ju 
rita bävern själv, det blev inte lika bra… Du kan få en hel bäverlektion av bara en 
berättelse, för att man har bilder och en gemensam text som alla ser som vi bygger 
vidare på. Alla blir delaktiga (informant 6). 

 
Några lärare berättar även hur de anser att de digitala verktygen möjliggör arbetet med 
värdegrund, då man tillsammans kan titta på filmer och diskutera erfarenheter genom att 
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stanna upp och reflektera. En lärare berättar hur de tränar konfliktlösning genom att titta på 
filmer om liknande situationer som eleverna behöver träna på och sen diskuterar tillsammans.  
 
 
Motivera  
Samtliga lärare anser att digitala verktyg kan användas för att skapa lust och motivation, något 
som de menar är viktigt för lärande. Digitala verktyg som hjälpmedel i skrivande är, förutom 
ett pedagogiskt redskap, även bra för elevernas lust och motivation till att skriva. ”Jag kan bli 
mer motiverad som elev om jag känner att jag faktiskt får ner det jag vill ha sagt, jag kan skriva 
det jag vill skriva utan att motoriken är ett hinder, då kan jag känna motivation” (informant 
2). 
 
Lärarna beskriver hur digitala verktyg kan öka motivationen hos eleverna eftersom det går att 
variera undervisningen. En lärare berättar hur klassen byter matematikproblem med en annan 
klass genom att eleverna formulerar problem som de sedan spelar in för att publicera på en 
gemensam blogg.  
 

Det ser jag också som ett sätt att motivera de elever som annars är lite svårmotiverade. 
Många som kanske inte annars tycker att det är så roligt att lösa problem, men när de 
får lösa vad någon annan har gjort så tycker de att det är mer spännande (informant 8). 

 
Flera lärare nämner att motivationen hos eleverna ofta ökar när elever använder digitala 
verktyg för färdighetsträning ”… en del tycker att det är mycket roligare att göra det digitalt, 
som till exempel all färdighetsträning, att nöta. Det är ofta roligare på en lärplatta” (informant 
7). Varför motivationen ökar kan enligt lärarna beror på olika faktorer och de resonerar om 
det kan vara att eleverna egentligen tror att de spelar ett spel, att designen tilltalar dem eller 
om det är för att de får snabbare återkoppling. ”Man gör några uppgifter och sen kommer det 
en liten stjärna när man är klar, så det blir som en liten belöning” (informant 2). Lärarna 
berättar att de anser att digitala verktyg kan göra inlärningen mer lustfylld och att eleverna 
kan uppleva att utföra uppgifter kan vara som en befrielse fast de egentligen gör samma sak 
som de skulle ha gjort utan lärplatta. ”De kan tycka att det är ett andningshål att använda 
lärplattan istället, för det är lättare, pressen går ur, men egentligen är det samma sak” 
(informant 3).  
 
Alla elever väljer dock inte digitala verktyg för färdighetsträning, utan föredrar mer 
traditionella sätt, något som enligt lärarna kan beror på att eleverna inte provat de digitala 
verktygen eller att de tycker att de lär sig bättre om de använder handen. Alla elever upplevs 
inte heller som roade av de digitala verktygen och en lärare funderar om det beror på att de 
driver sig själva och inte behöver det stimuli för att lära sig.  
 
Med hjälp av digitala verktyg driver två av lärarna ett arbetssätt där fokus är att öka 
motivationen hos eleverna. Arbetssättet är inspirerat av storyline, vilket innebär att man 
tillsammans skapar en berättelse och eleverna skapar en egen karaktär som följer dem under 
ett helt läsår. Eleverna får uppdrag att utföra som sedan publiceras på en blogg där andra får 
tillgång till det. Lärarna berättar att arbetssättet även är inspirerat av gamefication, eller 
spelifierat lärande, eftersom eleverna efter utfört uppdrag får en belöning. Att uppdragen 
publiceras medför enligt lärarna att eleverna blir mer motiverade och engagerade. 
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Eleverna får ett uppdrag som de ska utföra, och när de är färdiga med uppdraget 
publicerar vi det på bloggen så att andra får tillgång till det och får se resultatet och får 
tillgång till det. Och vad händer när jag ska publicera nånting? Jo, jag blir ju lite skärptare 
och skarpare för jag vill ju visa ett bra resultat. Det ökar motivationen till att lägga ner 
ytterligare energi till att få det bra (informant 5). 

 
Eleverna kan till exempel få i uppdrag att göra ritningar och räkna ut ytor, vilka är klassiska 
matematikuppgifter. Lärarna märker en ökad motivation hos eleverna till att lösa dessa 
uppgifter och förklarar det med att det blir mer verklighetsanknutet men även att eleverna 
vet att de efter utfört uppdrag får en belöning.  
 

En vanligt gammal traditionell uppgift kan ju vara supertråkig, men precis samma 
gamla, tråkiga uppgift har vi idag, fast vi plockar in en avatar, eller vi plockar in green 
screen, eller man kan göra serier. Det finns så många olika presentations variationer 
med hjälp av digitala verktyg som gör att de verkligen vill jobba. Det är 
motivationshöjande och de vill arbeta vidare (informant 5). 

 
Lärarna anser att arbetssättet ökar tillgängligheten i lärmiljön, eftersom det för eleverna blir 
viktigt på riktigt och de då lägger ner ytterligare energi för att få ett bra resultat, vilket i 
slutändan medför att eleverna lär sig mer.  
 
Sammanfattande analys av tema 2 
I resultatet framgår att lärarna använder digitala verktyg för att individualisera och 
nivåanpassa undervisningen, vilket går i linje med vad forskning visar vara framgångsrikt för 
lärande (Jacobson et al., 2009; Lindeblad et al., 2017). Även Steinberg (2013) och Skolverket 
(2017b) menar att digitala verktyg kan användas för att individualisera undervisningen. De 
digitala verktygen gör det även lättare för lärarna att variera undervisningen och genom detta 
tillgodose olika behov och sätt att lära. Detta kan kopplas till tillgänglighetsmodellen, där olika 
sätt att lära är en indikator för tillgänglig lärmiljö (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). 
 
Det framkommer även att digitala verktyg kan användas för att kompensera motoriska 
svårigheter och läs- och skrivsvårigheter, vilket bekräftas av forskning (Agélii-Genlott & 
Grönlund, 2013, Jacobson et al., 2009; Lindeblad et al., 2017). De digitala verktygen beskrivs i 
resultatet ge eleverna samma förutsättningar och eleverna kan genom de digitala verktygen 
medverka i undervisningen och behöver inte lämna klassrummet för individuell undervisning, 
vilket stärker elevernas självkänsla (Damsby, 2008; Lindeblad et al., 2017). 
 
I resultatet framkommer att digitala verktyg på olika sätt kan underlätta för eleverna. Lärarna 
beskriver hur digitala verktyg kan underlätta skrivande genom att eleverna lättare kan 
bearbeta texter på lärplattan jämfört med när de skriver med penna på papper, vilket går i 
linje med vad forskning visar (Agélii-Grenlott & Grönlund, 2013; Hattie, 2014). Utifrån svaren 
framkommer att de digitala verktygen kan underlätta genom delningsfunktioner, i det som 
Gärdenfors (2010) benämner datorstött samarbete. Dels kan samarbete elever emellan 
underlättas och lärarna beskriver även hur återkopplingen till eleverna underlättas genom att 
dela dokument. Att dela dokument var något som även lärarna i Krokmarks (2013) studie 
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upplevde positivt för återkopplingen och som de upplevde gjorde undervisningen mer 
formativ. Formativ undervisning och återkoppling har genom forskning visat sig gynnsamt för 
lärande (Wiliam, 2007; Hattie, 2014).  
 
En av lärarna uttrycker en viktig aspekt i resonemanget kring att elever som anses vara i behov 
av stöd inte använder de hjälpmedel de har tillgång till. Läraren reflekterar över om detta kan 
bero på att de erbjudna hjälpmedlen endast erbjuds vissa elever och att de därför inte 
använder dem i rädsla över att sticka ut. Dessa tankegångar bekräftas av Jacobson et al. (2009) 
som redogör för forskning där vikten av att kompensatorisk teknik ska finnas tillgänglig för alla 
poängteras, då det annars finns risk att eleverna inte använder den kompensatoriska tekniken. 
Detta bekräftas av Maninger och Holding (2009) som i sin studie visar att elever upplevde mer 
delaktighet när alla elever i klassen hade samma tillgång till digitala verktyg. Att motivationen 
till att använda digitala verktyg ökar om samtliga elever erbjuds samma tillgång vittnar några 
av lärarna i studien om. De beskriver hur de presenterar och arbetar in kompensatoriska 
digitala verktyg för alla elever och hur de, genom att alla elever får tillgång till dem, anser att 
motivationen att använda hjälpmedlen ökar för de som verkligen är i behov av dem. Detta går 
i linje med Karlsudd (2014) som anser att digitala verktyg ska vara tillgängliga för alla elever 
som ett alternativ till lärande. Swärd och Florin (2014) poängterar att det som är bra för elever 
i behov av särskilt stöd oftast är bra för alla elever i klassen, något som även lyfts fram i 
Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006).) Lärarnas beskrivning kan även 
kopplas till Appel och Ernestam (2017) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) som 
beskriver hur man genom att utifrån enskilda elevers behov genomför anpassningar för alla 
och på så vis breddar basen i undervisningen. Beskrivningen kan även kopplas till det 
relationella perspektivet, där undvikande av särlösningar är viktigt (Nilholm, 2005).  
 
I resultatet framgår att lärarna anser att digitala verktyg som interaktiva skrivtavlor skapar 
möjlighet att göra alla elever delaktiga i samtal eftersom de skapar tydlighet och underlättar 
för eleverna att behålla fokus. Detta stöds av Gärdenfors (2010) som menar att interaktiva 
skrivtavlor ger större möjlighet till gemensam uppmärksamhet vilket kan bidra till mer 
samarbete i undervisningen. I resultatet framkommer att verktygen synliggör erfarenheter för 
alla och skapar en gemenskap att samlas kring, vilket kan kopplas till det sociokulturella 
perspektivet på lärande, där synen är att kunskap konstrueras kunskap i samspel med andra 
och att man först lär sig tillsammans med andra för att sedan kunna göra själv (Säljö, 2014). 
Lärarna beskriver att digitala verktyg underlättar arbetet med värdegrunden, något som är 
avgörande för en social tillgänglighet, vilket stöds av Lindqvist (2017) som menar att 
värdegrundsarbetet ska genomsyra hela verksamheten.  
 
Höjd motivation är enligt Hylén och Grönlund (2013) en tydlig effekt av digitalt arbete, vilket 
samtliga lärare i studien uttrycker. Wery och Thomson (2013) menar att motivationen kan öka 
genom att göra rutinmässiga uppgifter mer spännande, intressanta och roliga, något som 
lärarna ger flera exempel på. De beskriver hur färdighetsträning med digitala verktyg kan 
upplevas mer inspirerande och lustfylld än träning på mer traditionellt vis, vilket stöds av 
forskning som även visar att digital färdighetsträning kan förbättra elevers kunskaper, i 
synnerhet de elever som visar svårigheter i matematik (Hassler Hallstedt, 2018; Hattie, 2014; 
Wallin, 2017). Två lärare beskriver ett arbetssätt med fokus på att öka elevernas motivation 
med hjälp av digitala verktyg. Arbetssättet är inspirerat av spelifierat lärande genom att 
eleverna i en berättande struktur får uppdrag och utmaningar i kombination med belöningar, 
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vilket stämmer överens med vad Waltz & Deterding (2014) benämner spelifierat lärande. 
Lärarnas beskrivning av ökad motivation hos eleverna kan kopplas till forskning som visar att 
spelifiering kan verka motiverande till att utföra uppgifter (Muntean, 2011). Enigt lärarna 
bidrar arbetssättet till en mer verklighetsanknuten undervisning, något som enligt Wery och 
Thomson (2013) kan skapa motivation hos eleverna. Lärarna beskriver att eleverna, genom 
ökad motivation, lägger ner mer energi i skolarbetet, vilket de i slutändan anser medför att 
eleverna lär sig mer. Denna beskrivning kan kopplas Johnson (2013), där lärarna i studien 
beskriver att användande av lärplattor ökar motivationen, vilket i förlängningen kan medföra 
ökad kunskapsutveckling.  
 
I resultatet framkommer även att inte alla elever väljer att använda digitala verktyg vid 
exempelvis färdighetsträning, utan väljer mer traditionella sätt. Enligt lärarna kan det 
bero på att de eleverna tycker att de lär sig bättre när de använder handen eller att de 
inte behöver yttre stimuli för att genomföra uppgifter utan driver sig själva. Det kan 
kopplas till Gärdenfors (2010) beskrivning av den inre motivationen som en viktig 
faktor för lärande.  
 
Tema 3: Lärarrollen och digitala verktyg i undervisningen 
 
Lärarens kompetens och intresse 
Samtliga lärare är eniga i att lärarrollen är viktig, och att ha ett syfte och en klar pedagogisk 
tanke med undervisningen alltid är centralt. De flesta lärarna uttrycker dock att det är än 
viktigare när de arbetar med digitala verktyg ”så att jag inte slänger ut en uppgift för att den 
är rolig, men jag har ingen tanke med den, så visst kan det vara lite viktigare med digitala 
verktyg” (informant 5). Lärarna uttrycker även att det är viktigt att hänga med i utvecklingen 
och hålla sig uppdaterad. ”För lärplattor kan lätt förknippas med lek för det har man ju 
hemma, men här är det ett pedagogiskt verktyg, något som ska föra elevernas utveckling 
framåt, och då känns det viktigt att jag vet vad jag sätter i händerna på dem” (informant 1). 
 
Samtliga informanter pratar om vikten av att som lärare ha en positiv inställning till att 
använda digitala verktyg ”att jag har en positiv attityd till det vi ska göra och försöka inspirera” 
(informant 2). En lärare uttrycker att den egna upplevelsen av digitalt arbete har förändrats. 
”I början vet jag att jag tyckte att det var lite skrämmande, för jag ville kunna allting själv innan 
jag presenterade, men nu tycker jag att det är jätteroligt” (informant 5). Även andra lärare 
uttrycker likande upplevelser. ”Att våga backa, att hålla sig uppdaterad och lära sig nya saker 
och våga prova, man måste inte vara bäst, släpp det där, och vara föredöme kanske…” 
(informant 6). Lärarna betonar vikten av att få möjlighet till fortbildning och menar även att 
det kräver en vilja att lära och fortbilda sig. Flera lärare berättar att de ägnar en del av sin fritid 
åt att sätta sig in i nya program. ”Att ha en egen lärplatta och ha den hemma, för det är oftast 
där som jag har tiden att kunna sätta mig in och testa saker, även om jag testar mycket med 
eleverna så behöver jag testa en hel del hemma också” (informant 4). Det handlar även om 
att hänga med i utvecklingen.  
 

Jag tänker att mycket av lärarrollen idag är att hänga med i utvecklingen, för jag kan 
inte stå kvar och stampa i hur det var för 20 år sen. Det har hänt så otroligt mycket och 
ska du fånga eleverna krävs det att du hänger med i utvecklingen. Ska du kunna ge dem 
den utbildningen som de har rätt till, för det står ju faktiskt i den nya skrivningen i 
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läroplanen att de ska kunna använda de digitala verktygen på ett sätt som ska utveckla 
dem till dess fulla potential, och nånstans betyder det ju också att de ska kunna ha de 
hjälpmedel som behövs och de kan de ha via digitala verktyg (informant 8). 

 
Lärarna pratar om vikten att hjälpa eleverna att vara nätsmarta och prata källkritik med 
eleverna ”inte förbjuda, för de hittar det i alla fall, utan mer intressera sig för och ställa frågor 
som får barnen att tänka till” (informant 1).  
 
Utgå från elevers behov 
Flera lärare uttrycker att olika digitala verktyg hjälper till i klassrummet och att de nästan är 
som extra lärare. En lärare poängterar dock att en viktig aspekt för lärarrollen är att komma 
ihåg att elever i behov av särskilt stöd fortfarande behöver stöttning, även om de har tillgång 
till digitala verktyg. ”Så att man inte tar det för givet, att bara för att de får göra det på 
lärplattan så kan alla, utan de behöver fortfarande mycket stöd” (informant 7). Läraren 
resonerar vidare kring möjligheten för eleverna att få texter upplästa, exempelvis genom att 
först fota den, och funderar om funktionen verkligen bidrar till att lärmiljön blir mer tillgänglig 
för vissa elever.  
 

Så det ger ju massor av möjligheter om man har svårt med det, men får du texten 
uppläst så innebär det att den läser med syntes-rösten, vilket gör den inte så 
lättförstådd och har man då problem med språk, så bara för att man får det i sin hand 
så betyder det inte att nu fixar man det här, för det är fortfarande jättesvårt. Och ska 
du läsa in din text och det ska komma i text så måste du tala tydligt. Du måste veta vad 
du ska säga, och det har ofta inte de här eleverna, eller i alla fall inte våra. De som har 
verkligen har svårt att få ner en berättelse eller en text och skulle vinna på att de skulle 
kunna läsa in den, de vet ofta inte vad de ska säga. De funderar och får inte ut orden 
riktigt och man kanske inte pratar alldeles klart och tydligt, vilket innebär att det som 
skrivs på skärmen ibland blir rena ”gallemattias” och då blir det verkligen inte lätt för 
den här eleven att titta på skärmen och få ihop vad har den skrivit.  Så, det är jättebra 
att det finns, men det kan bli bättre, för det är inte så enkelt (informant 7). 

 
En annan lärare beskriver att det är viktigt att hålla ut när man introducerar nya program för 
eleverna ”många har svårt med förändringar och om man har ett verktyg som man själv 
verkligen tror på så tänker jag att det är viktigt att man inte ger sig” (informant 8). Två av 
lärarna belyser även vikten av att inte ta för givet att alla elever är duktiga på att använda 
digitala verktyg eller ens intresserade av det ”…inte ta för givet att alla tycker att det är roligt” 
(informant 7). 
 
Sammanfattande analys av tema 3 
Lärarna anser att deras roll är viktig i användandet av digitala verktyg och att den pedagogiska 
tanken bakom användandet är central, vilket bekräftas av forskning (Agélii Grenlott & 
Grönlund, 2016; OECD, 2015; Skolverket, 2017a), där vikten av att de digitala verktygen 
används på rätt sätt lyfts fram eftersom de annars riskerar att försämra elevernas lärande. I 
resultatet framkommer att lärarna anser det viktigt att intressera sig för och hänga med i den 
digitala utvecklingen, något som av forskning bekräftas som viktigt för att utrustningen ska 
nyttjas framgångsrikt (Jacobson et al., 2009; Lantz-Andersson & Säljö, 2014; Tallvid, 2013). 
Möjlighet till fortbildning lyfts som viktigt, men här krävs enligt lärarna även ett personligt 
intresse till att vilja lära sig. Flera lärare uppger att de använder sin fritid till att fortbilda sig 
själva. Steinberg (2013) belyser vikten av fortbildning för att de digitala verktygen ska komma 
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till sin rätt och underlätta inlärning, något som även Håkansson Lindqvist (2015) belyser i sin 
studie, där frågan att lärare fortbildar sig på fritiden lyfts. Håkansson Lindqvist ser detta som 
beundransvärt, men inte hållbart och menar att om det inte ges tid till att sätta sig in i digitala 
verktyg kan det innebära att lärarna för att spara tid väljer att inte använda verktygen.  
 
Lärarna beskriver att de i arbetet med digitala verktygen behöver våga prova och inte känna 
att de behöver kunna allting, något som bekräftas av Lantz-Andersson och Säljö (2014) som 
beskriver att lärarrollen i och med digitaliseringen har förändrats från att vara den som 
besitter all kunskap till en mer handledande roll. Detta gör enligt författarna lärarrollen mer 
betydelsefull än tidigare, vilket bekräftas av Gärdenfors (2010) och Hattie (2014). En viktig 
aspekt för lärarrollen som en lärare poängterar är att komma ihåg att elever i behov av stöd 
även behöver stöttning när de arbetar med digitala verktyg och läraren uttrycker en farhåga 
för att vissa verktyg kan vara svåra att använda och inte så självgående som de kan tyckas 
vara. Denna farhåga delas med Kjällander (2014) som menar att självständigt digitalt arbete 
inte gynnar elever i behov av särskilt stöd. I resultatet framkommer även vikten av att komma 
ihåg att alla elever inte är duktiga på eller ens intresserade av att använda digitala verktyg, 
något som bekräftas av forskning (Samuelsson, 2014). En fara med att överskatta elevers 
digitala kompetens är att lärarna inte tränar eleverna i digital kompetens. 
 
Tema 4: Utmaningar i lärarens användning av digitala verktyg. 
Under denna rubrik delges svaren på utmanande faktorer som lärarna ser med att använda 
digitala verktyg. Resultatet redovisas under rubrikerna: resurser som tid och kunskap, sociala 
farhågor samt praktiska hinder i användandet. Avsnittet avslutas med en sammanfattande 
analys av temat.  
 
Resurser som tid och kompetens 
En utmanande faktor som samtliga lärare anger är att användandet tar tid. Det tar tid att sätta 
sig in i olika pedagogiska program, att hitta program som tränar specifika områden, att 
kontrollera programmen. ”Är det tillräckligt bra, man kan kolla en del tips men du måste ju 
ändå hinna in…” (informant 1). Lärarna uppger även att praktiskt handhavande tar tid. ”Det är 
ju mycket praktiskt, det ska göras uppdateringar och det ska göras ominstallationer och det 
blir mycket sånt jobb som vi gör” (informant 7). Sen är det viktigt att sätta sig in i hur de digitala 
verktygen är uppbyggda och fungerar.  
 

Man måste vara beredd att kunna det här och vara villig att lära sig det här systemet 
och appar och hur allting fungerar. Har du inte kunskapen för att du inte har jobbat 
med dylikt tidigare, överhuvudtaget kanske inte ens med datorer, då behöver du 
verkligen ta dig tid att sätta dig in och träna och jobba med det. Det tar tid av dig som 
lärare, du måste ta den tiden, annars är det meningslöst (informant 3). 

 
Det tekniska handhavandet är något som även kräver viss kunskap och intresse hos lärarna, 
vilket flera lärare uppger att de saknar. ” Ingen av oss är ju dataexpert av intresse och 
ursprung” (informant 7). En lärare anser att ett hinder kan vara att inte känna till olika 
funktioner, som att på lärplattan kunna begränsa elevers åtkomst till vissa sidor, vilket kan 
medföra att man väljer bort att använda digitala verktyg. En lärare uttrycker att bristande 
kunskap om de digitala verktygen hos lärare kan leda till motsatt effekt på elevernas lärarande 
och fokus ”om man inte har klart för sig det syfte för användandet av de digitala verktygen, 
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då kan det egentligen få en motsatt effekt för elevernas lärande och fokus blir på helt fel saker 
än vad du själv tänkte från början” (informant 8). 
 
Sociala farhågor 
En lärare uttrycker en farhåga för att den sociala kontakten mellan eleverna kan bli lidande 
om de arbetar med digitala verktyg. 
 

Vi måste fortfarande se varandra i klassrummet. Man inte får glömma bort att jobba 
ihop en grupp, en klass, för att när jag kommer till skolan som elev vill jag ju känna mig 
trygg i det klassrum jag sitter i. Jag vill känna mig bekväm med mina klasskamrater, jag 
vill lära känna dig och det gör du ju inte om du bara sitter och tittar in i enheten, fast 
du sitter och skriver med varandra, in real life, som det heter (informant 5).  

 
Ytterligare en lärare poängterar att digitala verktyg är redskap som inte får ersätta 
diskussioner, samtal och möten mellan människor. En annan farhåga som uttrycks är att elever 
kan frestas att använda sin lärplatta till sådant de inte får använda den till, som att vara ute 
på internet, vilket kan bli distraherande i undervisningen. ”De får använda lärplattan till det 
som vi sagt, med det finns ju alltid risker att man vet inte riktigt vad de gör, men vi tycker nog 
att vi har koll på det” (informant 6). En lärare upplever dock att detta med åren har blivit ett 
allt mindre problem och resonerar om det kan bero på att alla elever numera har digitala 
verktyg hemma och att de dessutom har pratat mycket om hur man använder nätet, både i 
skolan och hemma.  
 
Praktiska hinder i användandet 
En utmanande faktor som samtliga lärare uttryckte var nätverk som inte fungerar, vilket kan 
medföra att planerade lektioner måste ändras ”Jag kan se hinder när tekniken inte funkar. 
Som idag när jag skulle koppla upp en grej, jag behövde då nätverket och så funkade inte det.  
Det är ju ett hinder, att det krånglar” (informant 2). Trots att lärarna uttrycker att det händer 
ofta och ibland skapar stor frustration medför det inte att de undviker att planera lektioner 
med digitala verktyg. Flera lärare uttrycker att de även ser praktiska hinder, som att lärplattor 
och tangentbord ska laddas och förvaras. ”Och så är det ju de här tangentborden som ska 
laddas hela tiden, så ofta är de ju så att det inte riktigt funkar när man ska använda dem. Som 
nu har jag en radda där som ska in i laddningsskåpet och det ligger ju på mig att se till att de 
hamnar där och inte ligger kvar där på måndag när vi ska använda dem” (informant 1). För att 
detta inte ska vara ett hinder krävs enligt lärarna en genomtänkt struktur för användandet. En 
lärare påtalade att ett hinder kan vara att det saknas pengar till att köpa in pedagogiska 
program till enheterna ”Ska vi köra på gratisappar kommer vi inte att få någon kvalitet” 
(informant 3). 
 
Sammanfattande analys av tema 4 
Resultatet visar att lärarna ser flera utmanande faktorer med att använda digitala verktyg. 
Samtliga lärare upplever att användandet av de digitala verktygen tar tid. Lärarna anser att 
det tar tid att leta lämpliga program och uppgifter. Enligt Steinberg (2013) är lärarens kunskap 
om de olika programmen av vikt för de digitala verktygen ska underlätta lärande. Det framgår 
även att lärarna upplever att det tekniska handhavandet tar tid och som även kräver viss 
kunskap, vilket flera lärare uppger att de inte har.  
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Förutom att tid och kunskap ses som utmanande faktorer framgår det i resultatet även att 
lärarna ser farhågor med att digitala verktyg kan medföra att den sociala kontakten eleverna 
emellan kan bli lidande. Detta är något som bekräftas av elever i studien av Hatakka et al. 
(2013). De eleverna ansåg även att de riskerade att distraheras av sociala medier och 
datorspel, något som även framkom som en farhåga hos lärarna i denna studie.   
 
Den tredje utmanande faktorn som framkom är av mer praktisk natur då samtliga lärare 
uppger att krånglande nätverk är en utmanande faktor och att det krävs noggrann logistik för 
att få arbetet att flyta. Att bristande internetuppkoppling är ett problem bekräftas i 
Skolverkets rapport (2016) och att teknikproblem kan påverka lärares inställning till digitala 
verktyg visar Tallvids (2015) forskning. Steinberg (2013) varnar för att krånglande nätverk och 
för att logistiken kring användandet kan skapa frustration hos lärare, vilket kan leda till att de 
digitala verktygen inte används. Resultatet visar dock att lärarna trots att det krånglar inte 
drar sig för att använda de digitala verktygen, men uppger att det kan skapa frustration. 
 
Sammanfattande resultat och analys 
Sammanfattningsvis visar resultatet att lärarna, i enlighet med skolans styrdokument (SFS 
2010:800; Skolverket, 2017a) anser att en tillgänglig lärmiljö ska ge alla elever oavsett behov 
tillgång till lärande. Generella anpassningar i syfte att skapa struktur och tydlighet underlättar 
enligt lärarna för alla elever, vilket stöds av Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) och 
Lindqvist (2017).  
 
Resultatet visar att lärarna ser möjligheter att med hjälp av digitala verktyg individualisera och 
variera undervisningen och att verktygen kan kompensera svårigheter och underlätta 
inlärning. Att digitala verktyg kan användas för att individualisera undervisning bekräftas av 
Skolverket (2017b) och går även i linje med vad forskning visar vara framgångsrikt för lärande 
(Jacobson et al., 2009; Lindeblad et al., 2017).  I studien berättar lärarna att digitala verktyg 
kan användas för att kompensera motoriska svårigheter och läs- och skrivsvårigheter, vilket 
bekräftas av forskning (Agélii-Genlott & Grönlund, 2013; Lindeblad et al., 2017). Lärarna 
beskriver även hur digitala verktyg på olika sätt kan underlätta i undervisningen, dels vid 
skrivande, vilket bekräftas av Agélii-Grenlott och Grönlund (2013) och Hattie (2014) men även 
vid återkoppling och samarbete i det som av Gärdenfors (2010) benämner datorstött 
samarbete.  
 
I resultatet uppger flera lärare att lärmiljön blir mer tillgänglig genom individuella 
anpassningar utifrån elevernas olika behov. En anpassning kan vara att eleverna får tillgång 
till digitala hjälpmedel, vilket enligt forskning kan stärka elevers självkänsla (Damsby, 2008; 
Lindeblad et al., 2017). I resultatet framkommer dock att vissa elever inte använder de 
erbjudna verktygen, vilket bekräftas av forskning som visar att elever inte vill använda 
kompensatorisk teknik av rädsla att vara annorlunda (Jacobson et al., 2009; Maninger & 
Holden, 2009). Till skillnad från att endast erbjuda kompensatoriska hjälpmedel utifrån behov, 
berättar andra lärare hur de med utgångspunkt i enskilda elevers behov genomför 
anpassningar med alla elever med syfte att bredda basen i undervisningen. De anser att 
behovet av särskilt stöd på så vis kan minska, vilket stöds av Appel och Ernestam (2017). Detta 
kan innebära att vissa digitala verktyg arbetas in med alla elever, något som lärarna anser ökar 
användandet av digitala verktyg och som bekräftas av forskning (Jacobson et al., 2009; 
Maninger & Holden, 2009).  
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Lärarna anser att känslan av delaktighet är viktig för en tillgänglig lärmiljö och beskriver hur 
digitala verktyg kan användas för att skapa gemensam uppmärksamhet, vilket de anser 
underlättar delaktighet och bidrar till gemenskap. Att delaktighet och gemenskap kan 
underlätta lärande bekräftas av Säljö (2014) som menar att lärande är en aktiv företeelse och 
att man först lär sig tillsammans med andra för att sedan kunna själv.  
 
Samtliga lärare lyfter motivation som en viktig faktor för lärande. En lärare anser att ett tryggt 
och positiv klimat i klassen kan öka motivationen till skolarbete, något som bekräftas av 
Dysthe (2003) som menar att gruppens inställning till kunskap kan påverka viljan att lära och 
betonar vikten av att eleverna känner sig uppskattade och betydelsefulla. Andra lärare 
poängterar vikten av motivationsskapande uppgifter, vilket stöds av forskning (Wery & 
Thomson, 2013). Samtliga lärare anser att digitala verktyg kan bidra till att öka motivationen 
hos eleverna, något som enligt Hylén och Grönlund (2013) är en tydlig effekt av digitalt arbete. 
Ett sätt att öka motivationen hos eleverna kan, enligt två av lärarna, vara att inspireras av det 
som Waltz och Deterding (2014) benämner spelifierat lärande, där eleverna får uppdrag i 
kombination med belöningar. Forskning visar att spelifiering kan öka motivationen till att 
utföra uppgifter (Muntean, 2011), något som bekräftas av de två lärarna. De upplever att den 
ökade motivationen hos eleverna medför att de i slutändan lär sig mer, något som även 
lärarna i Johnsons (2013) studie vittnar om.  
 
I resultatet framkommer att lärarens roll är viktig för att lärmiljön ska bli tillgänglig, eftersom 
det är läraren som utifrån elevernas behov och möjligheter skapar förutsättningar. Lärarna 
betonar vikten av goda relationer med eleverna, vilket stöds av forskning (Ljungblad, 2016; 
Hattie, 2012). Lärarna anser även att deras roll är viktig i användandet av digitala verktyg och 
att den pedagogiska tanken bakom användandet är central, något som bekräftas av Agélii 
Grenlott och Grönlund, (2016), OECD, (2015) och Skolverket, (2017a). Att intressera sig för 
och hänga med i den digitala utvecklingen lyfts som viktigt, vilket bekräftas av Jacobson et al. 
(2009) och Tallvid, (2013). Lärarna anser det viktigt med fortbildning och flera lärare uppger 
att de fortbildar sig själva på fritiden, något som Håkansson Lindqvist (2015) belyser i sin 
studie. En aspekt som poängteras viktig för lärarrollen är att elever i behov av stöd även 
behöver stöttning när de arbetar med digitala verktyg och att vissa verktyg kan vara svåra att 
använda och inte så självgående som de kan tyckas vara. Att självständigt digitalt arbete inte 
gynnar elever i behov av särskilt stöd bekräftas av Kjällander (2014) och Gärdenfors (2010) 
poängterar att lärarens roll att läsa av om eleven förstår inte kan ersättas av digitala verktyg.  
 
En utmanande faktor som framkommer i resultatet är att användandet av digitala verktyg tar 
tid. Dels uppger lärarna att det tar tid att hitta lämpliga program och uppgifter, men även att 
det tekniska handhavandet tar tid. Detta bekräftas av Steinberg (2013) som menar att lärarna 
behöver vara insatta i olika program för att digitala verktyg ska underlätta lärande. Lärarna 
ser även krånglande nätverk som en utmanande faktor, vilket även lärarna i Skolverkets (2016) 
rapport upplevde. Teknikproblem är något som enligt Tallvid (2015) kan påverka lärarnas 
inställning till att använda digitala verktyg. I resultatet framkommer att lärarna ser det 
frustrerande men att det inte hindrar dem från att använda de digitala verktygen. 
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6. Slutsatser och diskussion utifrån ett tillgänglighetsperspektiv 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat utifrån studiens syfte och frågeställningar, tidigare 
forskning samt studiens teoretiska perspektiv. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 
Diskussionen följer inte frågeställningarnas ordningsföljd, utan frågorna går här in i varandra. 
 
Sammanfattande diskussion av resultat 
Syftet med studien var att öka kunskapen om på vilka olika sätt digitala verktyg kan bidra till 
att lärmiljön blir mer tillgänglig för alla elever, genom att beskriva pedagogers erfarenheter 
och förståelse av vad tillgänglig lärmiljö innebär och på vilka sätt som digitala verktyg kan bidra 
till tillgänglighet. De åtta lärare som representerade studien har svarat på frågeställningarna 
om hur de beskriver vad en tillgänglig lärmiljö för alla elever innebär, hur digitala verktyg kan 
användas i undervisningen för att göra lärmiljön tillgänglig för alla elever samt vilken roll de 
som lärare har när digitala verktyg används i undervisningen. Vidare ger de även exempel på 
vilka utmanande faktorer de upplever när digitala verktyg används i undervisningen, vilket var 
ytterligare en av studiens frågeställningar.  
 
I resultatet framkommer att samtliga lärare anser att digitala verktyg kan användas för att öka 
tillgängligheten i den pedagogiska miljön genom att individualisera och variera 
undervisningen och att de även kan kompensera elevers svårigheter och underlätta i både 
inlärning och undervisning. Beskrivningen av att digitala verktyg kan användas för att 
genomföra anpassningar som individualiserar, varierar, kompenserar och underlättar 
bekräftas av forskning (Agélii-Genlott & Grönlund, 2013; Jacobson et al., 2009; Lindeblad et 
al., 2017).  
 
I lärarnas beskrivning av hur de genomför anpassningar framkommer en skillnad. Vissa lärare 
anser att lärmiljön blir mer tillgänglig genom individuella anpassningar utifrån elevers enskilda 
behov. Andra lärare anser att lärmiljön blir mer tillgänglig när de utifrån enskilda elevers behov 
genomför anpassningar för hela gruppen och på så vis breddar basen i undervisningen.  
Beskrivningen av att genomföra individuella anpassningar kan kopplas till det som Nilholm 
(2005) benämner det kompensatoriska perspektivet där elevers svårigheter läggs hos den 
enskilda eleven, medan lärarnas beskrivning av en bred bas i undervisningen kan kopplas till 
det relationella perspektivet där fokus istället är att forma lärmiljöer som möter elevernas 
behov (a.a.). Skillnaden mellan lärarnas uppfattning framkommer även i hur de beskriver 
användandet av de digitala verktygen. Det framkommer att de används som kompensatoriska 
hjälpmedel som erbjuds vissa elever, de som anses vara i behov av det, eller arbetas in hos 
alla elever så att de blir ett naturligt inslag i undervisningen. I båda beskrivningarna får eleven 
stöd i den pedagogiska miljön, vilken enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) 
handlar om att möta tillgängliga aktiviteter och skapa förutsättningar för delaktighet. Kopplat 
till det sociokulturella perspektivet, där människan genom mediering använder verktyg eller 
artefakter för att behärska sociala praktiker (Säljö, 2014), kan de digitala verktygen här ses 
som de verktyg eller artefakter som skapar förutsättningarna för delaktighet i den 
pedagogiska miljön.  
 
Hur lärarna beskriver att de skapar tillgänglighet i den pedagogiska miljön kan få konsekvenser 
för tillgängligheten i den sociala miljön, som enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(2018) handlar om att skapa tillgängliga aktiviteter och förutsättningar till delaktighet. I 
studien beskriver lärarna hur tillgängligheten ökar genom individuella anpassningar eftersom 
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eleverna kan få stöd utan att lämna klassrummet, vilket bekräftas av forskning (Damsby, 2008; 
Lindeblad et al., 2017). Samtidigt kan individuella digitala anpassningar verka stigmatiserande 
om de endast erbjuds vissa elever (Jacobson et al., 2009; Karlsudd, 2014; Maninger & Holden, 
2009; Steinberg, 2013). Studiens resultat antyder att hur de digitala verktygen används och 
vilka elever som får tillgång till verktygen är avgörande för hur tillgänglig den sociala lärmiljön 
är för eleverna och kan tolkas som att när de digitala verktygen används som ett naturligt 
inslag i undervisningen och är tillgängliga för alla elever som ett alternativ ökar den sociala 
tillgängligheten. En undervisning där de digitala verktygen används kompensatoriskt och 
erbjuds vissa elever kan kopplas till det som Nilholm och Göransson (2013) benämner 
individorienterad inkludering, där individuella elevers situation lyfts fram och helheten missas. 
En undervisning där de digitala verktygen däremot används som en naturlig del av 
undervisningen och erbjuds alla elever kan kopplas till det som Nilholm och Göransson (2013) 
benämner gemenskapsorienterad inkludering där eleverna befinner sig i en social och 
pedagogisk delaktighet utan särlösningar. Undervisning som är formad så att de möter elevers 
behov oavsett förutsättningar och funktionsvariationer medför att färre elever behöver 
särskilt utformade insatser (Appel & Ernestam, 2017).  
 
Tillgänglighet i den sociala miljön handlar enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018), 
förutom om att skapa tillgängliga aktiviteter och förutsättningar till delaktighet, även om att 
skapa tillfällen att förstå varandras perspektiv och få stöd att förstå sociala sammanhang. I 
resultatet framkommer att lärarna anser att digitala verktyg underlättar och tydliggör samtal 
och diskussioner och är ett värdefullt verktyg i arbetet med värdegrund och på så vis kan vara 
en hjälp att skapa delaktighet. Kopplat till ett sociokulturellt perspektiv, där lärande försiggår 
i ett sammanhang och genom interaktion med andra människor (Säljö, 2014), tyder resultatet 
på att digitala verktyg kan användas för att skapa delaktighet och möjlighet till stöd i sociala 
sammanhang. För att underlätta det sociala samspelet lyfter två av lärarna i studien vikten av 
att klassrummets utformning uppmuntrar till samtal, vilket stöds av Dysthe (2013), som 
belyser vikten av att lärmiljön ger möjlighet till aktivt deltagande. De flesta lärarna anser 
däremot att avskalade klassrum och enskilda arbetsplatser gör lärmiljön mer tillgänglig. Sett 
ur ett sociokulturellt perspektiv, där lärande äger rum i sociala sammanhang och människors 
handling påverkas av omgivningen, kan lärande underlättas om miljön är anpassad till det som 
ska läras (Säljö, 2014). Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) ska utformningen 
av den fysiska miljön ge förutsättningar för socialt samspel, men samtidigt behövs möjlighet 
till avskärmning och man rekommenderar att undvika för många intryck för eleverna. 
Resultatet tyder på att ett avskalat klassrum möblerat så att det uppmuntrar socialt samspel, 
samtidigt som det ger möjlighet till avskärmning skulle vara bra ur tillgänglighetssynpunkt. Hur 
tillgänglig den sociala miljön är kan härmed sägas vara beroende av hur den fysiska miljön är 
utformad och hur tillgänglig den är. Enligt Dysthe (2003) sker lärande genom deltagande och 
genom deltagarnas samspel där balansen mellan individuellt och socialt i en lärmiljö är 
avgörande.  
 
I resultatet framkommer att samtliga lärare anser att motivation är viktigt för lärande, vilket 
stöds av forskning (Hattie, 2014; Wery och Thomson, 2013). Däremot framkommer en viss 
skillnad i lärarnas beskrivning av hur motivation skapas. En lärare anser att motivationen till 
skolarbetet kan öka genom att klassen har ett tryggt och positivt klimat, vilket går i linje med 
Dysthe (2003) som menar att gruppens inställning kan påverka elevers motivation och vilja att 
lära. Andra lärare beskriver vikten av motivationsskapande uppgifter för att eleverna ska hitta 
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den inre drivkraften, vilket tyder på att de anser att den inre drivkraften kan skapas genom 
yttre belöning, och går i linje med vad forskning visar (Çeker & Özdaml, 2017; Muntean, 2011; 
Waltz & Deterding, 2014; Wery & Thomson, 2013).  Detta står i kontrast till Gärdenfors (2010) 
som framhäver att om endast yttre motivationsfaktorer används blir eleverna beroende av 
andra för belöning och uppmuntran för att hitta motivationen. Det är intressant att fundera 
på vilka konsekvenser dessa olika synsätt på motivation kan få i undervisningen. Kan det vara 
så att om eleverna hela tiden serveras med motivationshöjande uppgifter skapas ett beroende 
av yttre faktorer, istället för att eleverna ges möjlighet att hitta den inre motivationen och 
drivkraften? Eller kan motivationshöjande uppgifter skapa en inre motivation och drivkraft, 
vilket flera lärare i studien antyder. 
 
Enligt tillgänglighetsmodellen (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018) blir 
förutsättningarna för lärande störst när de olika lärmiljöerna samspelar med varandra. Detta 
är något som även studiens resultat tyder på, då den pedagogiska miljöns utformning visar sig 
kunna få konsekvenser i den sociala miljön, vilken i sin tur kan påverkas av hur den fysiska 
miljön är utformad och som även får konsekvenser för delaktighet och motivation som är två 
viktiga faktorer för förutsättningar för lärande. Kopplat till det sociokulturella perspektivet 
skapas kreativa aktiviteter när medieriande, sociala och situerade aktiviteter påverkar och 
samspelar med varandra (Strandberg, 2006). När användandet av digitala verktyg uppmuntrar 
till delaktighet och samspel mellan eleverna och där den fysiska lärmiljön ger rätt 
förutsättningar skapas motivation och förutsättningar för lärande och vi lär oss särskilt 
mycket.  
 
En av lärarna i studien uttrycker dock att en anpassad miljö inte ger någonting om inte läraren 
ser behoven och möjligheterna hos eleverna. Läraren uttrycker att man som lärare är lärmiljön 
genom att skapa förutsättningar för eleverna. Resultatet tyder på att lärarens roll i det digitala 
arbetet har stor betydelse för att lärmiljön ska bli tillgänglig, vilket bekräftas av forskning 
(Agélii Grenlott & Grönlund, 2016) och även i rapporter (OECD, 2015; Skolverket, 2017a). I 
studien uppger lärarna att arbetet med digitala verktyg kräver att de är intresserade och villiga 
att lägga ner tid, båda dessa påståenden bekräftas av forskning (Håkansson Lindqvist, 2015; 
Jacobson et al., 2009). Samtliga lärare i studien uppger att de är intresserade av och villiga att 
lägga ner tid på arbetet med digitala verktyg som det uppenbart kräver. En relevant fråga är 
här hur arbetet med digitala verktyg ser ut där lärarna inte är intresserade eller villiga att lägga 
ner tid på arbetet? Enligt Läroplanen för grundskolan, Lgr 11 (Skolverket, 2017b) ska alla elever 
ha möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik och kunna använda sig av 
digitala verktyg i sitt lärande. I regeringens nationella digitaliseringsstrategi 
(Regeringskansliet, 2017) beskrivs digital kompetens som en demokratifråga och att det 
svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter. Lantz-
Andersson & Säljö (2014) belyser att bara för att digitala verktyg introduceras i en verksamhet 
sker ingen utveckling av pedagogiken, utan det krävs ett aktivt arbete av lärarna. När 
resultatet i denna studie och även forskning visar att utvecklingen är beroende av att lärarna 
ägnar sin fritid åt det digitala arbetet kan man ställa sig frågande till hur det är tänkt att ske. 
Här kan statliga medel behöva tillföras. 
 
Ur ett specialpedagogiskt perspektiv visar resultatet att det finns många möjligheter med att 
genom digitala verktyg göra lärmiljön mer tillgänglig. En viktig aspekt att ha i åminnelse är, 
som en av lärarna i studien påpekade, att de digitala verktygen inte är självgående och att 
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elever i behov av särskilt stöd fortfarande har samma behov, trots tillgången till digitala 
verktyg. De digitala verktygen kan dessutom vara svåra att använda och ställa krav på elever 
som de inte kan leva upp till. Då forskning visar att digitalt arbete lett till mer ensamarbete för 
eleverna (Håkansson Lindqvist, 2015) är en rimlig farhåga att digitala verktyg kan komma att 
ersätta lärar- och specialpedagogiskt stöd och att elever i behov av särskilt stöd lämnas 
ensamma med en lärplatta. Viktigt att notera är att även om skolans lärmiljöer formas så att 
de möter elevers olika behov, vilket medför att färre elever behöver särskilt formade insatser, 
kommer det fortfarande finnas elever som är i behov av ytterligare stöd och min bedömning 
är att lärarens och specialpedagogens roll inte kan ersättas av digitala verktyg.   
 
Sammanfattningsvis framkommer i studien att lärarna i enlighet med regeringens nationella 
digitaliseringsstrategi (Regeringskansliet, 2017), har hittat och utvecklat nya digitala lösningar 
på hur lärmiljön kan göras mer tillgänglig för alla elever. Lärarna beskriver att de digitala 
verktygen ger möjlighet att individualisera, variera, kompensera, underlätta, skapa 
delaktighet och motivera eleverna. För att de digitala verktygen ska bidra till att lärmiljön blir 
mer tillgänglig för alla elever tyder resultatet på att de digitala verktygen ska användas som 
ett naturligt inslag i undervisningen och vara tillgängliga som ett alternativ till alla elever. 
Genom att använda de digitala verktygen till att skapa en bred bas i undervisningen blir 
behovet av extra anpassningar och särskilt stöd mindre, vilket även ökar känslan av 
inkludering och tillhörighet, två avgörande faktorer för tillgänglighet i lärmiljön. 
 
Förslag till vidare forskning 
I studien beskriver lärarna flera olika arbetssätt där de anser att digitala verktyg ökar 
tillgängligheten i de olika miljöerna. Vad som saknas är elevernas röst och deras upplevelse av 
tillgänglighet i de olika miljöerna och hur de uppfattar att de digitala verktygen kan bidra till 
detta. För att en verksamhet ska definieras som inkluderande krävs, enligt Karlsudd (2012) 
och även Nilholm och Alm (2010), att eleverna upplever tillhörighet och delaktighet. Det skulle 
därför vara intressant att studera elevers erfarenheter och uppfattningar om digitalt arbete 
och tillgänglig lärmiljö.  
 
Med utgångspunkt i de sätt lärarna beskriver att digitala verktyg kan användas för att göra 
lärmiljön mer tillgänglig hade det även varit intressant att studera specialpedagogers tankar 
kring tillgänglig lärmiljö och hur digitala verktyg kan användas i detta syfte samt vilken roll 
specialpedagoger anser att de har i arbetet med digitala verktyg och tillgänglig lärmiljö. 
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Missivbrev     Bilaga 1
     
 
Hej! 
Jag heter Monika Stridsman och är student vid Specialpedagogprogrammet, Umeå 
Universitet. Under höstterminen 2018 ska jag skriva examensarbete som syftar till att öka 
kunskapen om på vilka sätt användandet av digitala verktyg kan bidra till att lärmiljön blir 
mer tillgänglig för alla elever. Detta är ett område som det inte finns så mycket kunskap om, 
därför är dina erfarenheter viktiga att ta del av för att öka kunskapen.  
 
Jag är därför intresserad av att träffa dig för en intervju, som beräknas ta ca 45 minuter. 
Intervjun kommer att äga rum någon gång under veckorna 41 – 43. 

• Deltagandet bygger på frivillighet och du som deltar kan när som helst välja att 
avbryta din medverkan. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta din medverkan 
behöver du inte uppge varför.  

• Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas till skriven text. 
• Alla som deltar i studien kommer att avidentifieras och materialet behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att det i det slutgiltiga materialet inte kommer att gå att 
utläsa vem som deltagit eller sagt vad.  

• Studiens resultat kommer endast att användas i uppsatsens syfte. Uppsatsen 
kommer att publiceras via Umeå Universitet, vilket innebär att den kommer att 
finnas tillgänglig att läsas av andra.  

• Som deltagare har du rätt att ta del av de anteckningar jag gör av intervjun med dig. 
• Studien följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer www.vr.se 

  
 
Tack på förhand! 
 
 
Varma hälsningar 
Monika Stridsman 
 

most0033@student.umu.se 
 



 

  

Intervjuguide lärare      Bilaga 2 
 
Inledande frågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
2. Vilken utbildning har du? 
3. Hur länge har du arbetat på denna skola? 
4. Vilka åldersgrupper arbetar du med? 
5. Hur är förutsättningarna på skolan för att arbeta med digitala verktyg? Vilka digitala 

verktyg har ni tillgång till? 
Tema 1: Tillgänglig lärmiljö 

6. Vad innebär en tillgänglig lärmiljö för dig? Berätta! 
7. Vilka faktorer anser du viktiga för att lärmiljön ska bli tillgänglig för alla elever? 

Social miljö, fysisk miljö, pedagogisk miljö, förutsättningar för lärande 
8. Beskriv hur du arbetar för att göra lärmiljön tillgänglig för alla elever. 

Tema 2: Digitala verktyg 
9. På vilka sätt kan digitala verktyg bidra till att lärmiljön blir tillgänglig för alla elever? 

 Social miljö, fysisk miljö, pedagogisk miljö, förutsättningar för lärande 
10. Vad gör att tillgängligheten ökar? 
11. Beskriv på vilka sätt du använder digitala verktyg i din undervisning! 
12. Finns det något du skulle vilja utveckla i användandet av digitala verktyg? 
13. Vad anser du att det är viktig att tänka på vid planering och genomförande av 

undervisning med hjälp av digitala verktyg? Pedagogisk tanke? Syfte? 
Delaktighet, motivation och mening 

14. Berätta vad delaktighet innebär för dig? 
15. Berätta vad motivation innebär enligt din erfarenhet 
16. På vilka sätt kan digitala verktyg användas för att skapa motivation i olika situationer? 

Tema 3: Lärarens roll 
17. På vilka sätt är din roll som lärare viktig i användandet av digitala verktyg? 
18. Hur tycker du som lärare att det är att använda de digitala verktygen? 
19. Hur ser intresset ut bland dina kollegor på skolan att använda digitala verktyg? 
20. Fortbildning? 

Tema 4: Möjligheter/Hinder/Utmanande faktorer 
21. Vilka möjligheter ser du i användandet av digitala verktyg i syfte att göra lärmiljön 

mer tillgänglig för alla elever? 
22. Vilka hinder/utmanande faktorer ser du i användandet av digitala verktyg i syfte att 

göra lärmiljön mer tillgänglig för alla elever? 
23. Kan digitala verktyg bidra till en tillgänglig lärmiljö på något sätt som inte traditionella 

verktyg kan? 
 
 
Eventuella följdfrågor: 
Beskriv! Ge exempel! Kan du berätta mer? Något du vill tillägga? Hur menar du? 
 


