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Förord 
 

Att så här i slutet av en lång process sammanfatta och tänka tillbaka på hur en idé som vi 

författare till detta examensarbete hösten 2018 fick, nu med stöd och hjälp från många 

människor i vår närhet slutligen blivit en färdig studie känns storartat. Vår handledare Maria 

Johansson är den första vi vill tacka. Hennes engagemang och stora kunskap har varit 

ovärderlig. Vår andra handledare Kattis Edström riktar vi också ett stort tack till, för värdefulla 

specialpedagogiska synpunkter i synnerhet kring delaktighetsbegreppet. Tre andra personer 

som varit viktiga och som på olika sätt bidragit under processen med detta examensarbete är 

Barbro Johansson, Eva Alerby och Monica Grape.  

 

En stor tacksamhet känner vi till våra familjer som stått ut med oss under denna tidskrävande 

process. Ni har hjälpt oss att hålla fokus och skapa balans mellan fritid och arbete. För att inte 

tala om alla gånger när det känts svårt att kombinera våra olika arbeten, dels lärarjobbet och all 

tid som vi lagt ner på detta examensarbete, då har ni i familjen alltid stöttat och hejat på. Tack 

också till våra lärarkollegor och våra rektorer samt våra studiekamrater och lärare på Luleå 

tekniska universitet för alla givande samtal.  

 

Lärarna som vi genomförde gruppintervjuerna med har i lärarbristens Sverige gett oss nytt hopp 

för framtiden. Det kan inte nog framhållas hur många kompetenta och engagerande lärare som 

faktiskt arbetar i skolor runt om i vårt avlånga land. Ni förtjänar så mycket mer uppskattning 

än ni vanligtvis får. För är det några som aldrig ger upp så är det ni lärare, som varje dag 

fortsätter kämpa för era elevers rätt till en likvärdig utbildning.  

 

Det största och varmaste tack vill vi dock ge till de elever som ingått som informanter. Att de 

gett oss möjlighet att få ta del av deras beskrivningar av sina upplevelser av delaktighet i 

samband med användningen av digitala läromedel har verkligen varit inspirerande och lärt oss 

en hel del. Det vi framförallt kommer att ta med oss i vår fortsatta yrkesroll som 

specialpedagoger är hur viktigt det är att ta sig tid att lyssna till elevers åsikter. Det är intressant 

hur mycket elever faktiskt kan upplysa och berätta om för oss vuxna, då vi tar oss tid att lyssna 

och intresserar oss för vad de har att säga. 

 

Värt att tänka på;  

Alla morgondagens blommor 

gömmer sig i de frön 

som sås idag 

(okänd) 

  

 



 

Abstrakt 
 

Detta examensarbete handlar om att genomföra en kvalitativ fallstudie och med hjälp av 

metoderna bildanalys och gruppintervjuer öka kunskapen om elevers upplevelser av delaktighet 

vid användandet av digitala läromedel. I studien ingick 18 elever i årskurs 4 i en skola i norra 

Sverige samt deras tre undervisande lärare.  

 

Syfte: Studiens övergripande syfte att öka kunskapen om elevers upplevelser av delaktighet vid 

användandet av digitala läromedel delades upp i tre frågeställningar: 

• Hur uppfattar eleverna att det digitala läromedlet påverkar deras delaktighet? 

• Hur beskriver eleverna användandet av digitala läromedel i skolan?  

• Hur beskriver de undervisande lärarna elevernas delaktighet vid användandet av digitala 

läromedel? 

 

Metoder: Studien genomfördes utifrån de tre frågeställningarna. De metoder som ingick i 

studien var bildskapande, där eleverna skapade egenproducerade bilder och korta texter. I 

samband med elevernas bildskapande genomfördes också kompletterande samtal med eleverna. 

Gruppintervjuer vid två tillfällen med de undervisande lärarna ingick också som metod i 

studien. Utifrån delaktighetsmodellen gjordes bildanalys av elevernas egenproducerade bilder 

och korta texter.  

 

Resultat: Eleverna uttrycker i sina egenproducerade bilder att det är roligt och att det underlättar 

då de skriver på datorn. Flera elever beskriver att de tycker det är lättare med digitalt läromedel 

för de behöver bara ta fram en sak. Det som upplevs som jobbigt är när internetuppkopplingen 

inte fungerar som den ska. Några elever beskriver att det ibland kan vara svårt att hitta i det 

digitala läromedlet och det var ”krångligt” från början men det fungerar bättre nu. De 

undervisande lärarna bekräftar att navigationen i det digitala läromedlet var svår initialt. 

Speciellt svårt var det eftersom flera nya moment infördes. Lärarna uttrycker att det är osäkert 

om det beror på just det digitala läromedel de valt eller om det är att det är ett nytt sätt att arbeta 

på. Generellt så uttrycker de flesta av eleverna att använda digitala läromedel och att arbeta med 

dator är roligare än vanliga böcker. Lärarna beskriver det digitala läromedlet som lustfyllt och 

att det digitala läromedlet ”fångar” de elever som tycker skolan är svår De allra flesta eleverna 

uttrycker en arbetsglädje då de beskriver sin användning av digitala läromedel. De undervisande 

lärarna menar att det digitala läromedlets stora fördel är den snabba feedback som både elever 

och lärarna får med hjälp av den i det digitala läromedlet inbyggda statistik över gjorda 

uppgifter. Eleven beskriver känslan av att själv kunna bestämma och påverka vad hen skriver 

på datorn. Den ger hen en möjlighet att vara delaktighet och hen kan själv påverka sin 

arbetssituation. Det digitala läromedlet främjar enligt lärarna delaktigheten på så sätt att det inte 

längre framgår vilken svårighetsgrad eleverna har på sina uppgifter.  

 

Slutsats: Metoden bildanalys var ett bra val, trots att eleverna endast vid ett lektionstillfälle 

skapade de egenproducerade bilderna så erhölls väldigt mycket information, dock var det svårt 

att formulera frågorna till eleverna, så att de verkligen kunde beskriva sina upplevelser av 

delaktighet i bilden, vilket bör ses som metodens svaghet. Vid de kompletterande elevsamtalen 

beskrev de sina upplevelser av delaktighet. Beträffande gruppintervjuerna så hävdar vi att de 



 

undervisande lärarna styrkte det eleverna uttryckt. Resultaten vi fått fram genom vår kvalitativa 

fallstudie kan vara svåra att överföra och generalisera till andra elevgrupper eftersom de sociala 

situationerna och lärmiljöerna kan se annorlunda ut för dessa elevgrupper. Resultaten i studien 

är användbara i den meningen att de kan ligga till grund för skolutveckling gällande delaktighet, 

digitalisering och digitala läromedel. Ett hinder för att skolor skall kunna säkerställa 

likvärdigheten och möjlighet att nå de mål som regeringens nationella digitaliseringsstrategi 

föreskriver är att det är så stor skillnad i hur skolor eller kommuner har ekonomiska medel för 

att genomföra digitaliseringen av skolan på ett tillfredställande sätt. I slutändan är det lärarnas 

arbetssätt och användandet av det digitala läromedlet, som kan möjliggöra en tillgänglig 

lärmiljö där eleverna är inkluderade och delaktiga, inte läromedlet i sig. 

 

Nyckelord: autonomi., bildanalys, delaktighet, delaktighetsaspekter, delaktighetsmodellen, 

digitala läromedel, digitalisering, engagemang, erkännande, inkludering, likvärdig utbildning, 

tillgänglighet, tillgänglig lärmiljö,  

  



 

Abstract  
 

This thesis is a qualitative case study that aims to increase the knowledge about students’ 

perceptions of participation when using digital educational tools. The methods used in this 

case study are image analysis and group interviews. The participants in this study came from 

a school in the north of Sweden. There where 18 students from grade 4 and 3 of their teachers 

participating. 

 

Aim: The overarching aim of the study was to increase knowledge about students’ perception 

of participation when using digital educational tools. The perception of participation was 

evaluated from three angles: 

• How do the students perceive that the digital educational material affects their 

participation? 

• How are the students describing the use of digital educational tools in school? 

• How are the teachers describing the use of digital educational tools in school? 

 

Method: The methods used in this study where: Student´s images and group interviews. There 

were also additional conversations with the students in conjunction of the creation of the 

images and texts. Group interviews were conducted at two points in time with the teachers, 

one before the analysis of the student´s pictures and one after. Image analysis by using 

participation model was done on the students own images and texts. 

 

Results: In the images the students expressed that it was fun and easier to write on the 

computer. Many of the students also described that is was easier with digital educational tools 

as they only need to bring one thing (the computer). The challenges they described where 

when the Wi-Fi connection was not working and some of them mentioned that it was hard to 

navigate the digital tool in the beginning, but that it was easier after a while. The teachers 

confirm that the navigation was challenging when the tools was first initiated, especially as 

multiple new elements were introduced at the same time. However, the teachers were unsure 

if that was due to the digital educational tools or due to that it was a new way of working. The 

majority of the students expressed that it is more fun to work with digital educational tools 

and computers, compared to regular books. The teacher described the digital educational tools 

as joyful learning and that it is engaging for those students that normally find the school 

challenging.  Most of the students also expressed a satisfaction and joy when describing their 

use of digital educational tools. The teacher described that a major benefit of using digital 

tools, is the quick feedback with statistics of performed learning exercises that the tools 

provide to both the student and the teacher. The students reported that they got a sense of 

autonomy when they can have an impact and themselves decide what they write on the 

computer. That gives them the opportunity to participate and be able to affect their own 

learning situation. From a teacher’s point of view, the digital tools stimulate the participation, 

where the students’ different degree of difficulty on their tasks are not reviled to their 

classmates. 

 

Conclusion: It was a good choice of method to perform the image analysis because even 

though the students only created the images at one point in time, the information that the 

images provided was comprehensive. However, the verbal conversions that was performed in 



 

conjunction with the creation of the images were challenging, as it was hard to formulate the 

questions so that the students fully could describe their perception of participation in their 

image. This should be considered as the weakness of this method.  

 

During the verbal conversations in conjunction with the creation of the images, the students 

described their experiences of participation. The group interviews with the teachers that 

followed, confirmed the students’ descriptions. The results from this qualitative case study 

may be challenging to transfer and standardise for other student groups as the social situations 

and learning environments could be different. The results of the study could be useful moving 

forward as it may be indicative for future educational developments regarding participation, 

digitalisation and digital educational material. The big difference in the funding for the digital 

implementation between schools and municipalities is one of the obstacles to ensure equality 

and the ability to reach the goals that the government have set out for digital strategy in 

schools. In the end, it is the teachers’ ways of working and their use of the digital educational 

material that is going to enable an accessible learning environment where the students are 

included and participating, not the educational tool itself.  

 

Key words: autonomy, analysis, aspects of participation image, digital educational material, 

digital educational tools, digitalisation, engagement, equal education, inclusion, participation, 

participation model, recognition  
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1. Inledning  
 

De senaste decennierna har den svenska skolan förändrats. Den snabba utvecklingen av 

samhällets digitalisering återspeglas naturligtvis även i skolan. Flera aktörer har medverkat i 

digitaliseringen av skolväsendet, bland annat har dessa lagt fram förslag på hur digitaliseringen 

av skolan bör gå till. De senaste åren har den digitala utvecklingen medfört att det i den svenska 

skolan skett en rad förändringar, till exempel i styrdokument såsom läroplaner och kursplaner. 

Skolverket redovisade i juni 2016 ett uppdrag de fått av regeringen. Regeringsuppdraget 

innebar att Skolverket skulle utarbeta och föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet. 

Syftet med nationella IT-strategier var att tydliggöra skolväsendets uppdrag gällande 

digitalisering och även i avseende att elevernas digitala kompetens skulle stärkas. Det var i 

samband med denna redovisning som Skolverket lämnade förslag till förändringar i 

grundskolans läroplaner och kursplaner. Beslut om att införa förändringar i styrdokumenten 

togs och de nya skrivningarna angående digitalisering trädde i kraft 1 juli 2018. Parallellt antogs 

av regeringen i oktober 2017 den nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet vilken 

sträcker sig fram till och med år 2022 (Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL), 2019). I 

regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 

2017) finns flera olika mål och delmål beskrivna. Ett av delmålen (3:1) fångade speciellt vår 

uppmärksamhet och nyfikenhet.  

 

Delmål (3:1): Forskning om digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande ska 

genomföras och stödja utveckling av verksamheter och insatser. Hur digitala verktyg kan bidra 

till ökad måluppfyllelse är ett område som är relativt lite beforskat. Den nuvarande kunskapen 

vilar i stor utsträckning på mindre studier eller erfarenheter gjorda i praktiken. För att 

digitaliseringens möjligheter ska kunna bidra till ökad måluppfyllelse, likvärdighet och 

jämställdhet i skolväsendet är det betydelsefullt med forskning som grund för att kunna utveckla 

såväl verksamhet som insatser. (Utbildningsdepartementet, 2017, s. 14) 

 

För lärare i den svenska skolan har digitaliseringen av skolväsendet inneburit att nya krav ställs. 

Lärare förväntas bedriva undervisning anpassad till de nya skrivningarna i styrdokumenten 

gällande digital kompetens. Vi arbetar själva sedan många år i skolan och har därför tydligt 

märkt av den snabba digitala utvecklingen av skolväsendet vilket gjort oss intresserade av att 

undersöka hur digitaliseringen och främst användandet av digitala läromedel påverkar elevers 

upplevelse av delaktighet. Bara de senaste åren upplever vi att skolans digitalisering gått i allt 

högre takt och att utbudet av digitala läromedel ökat markant. Vad gäller forskning angående 

digitaliserings effekter har vi uppmärksammat att det i dagsläget inte finns så mycket. Att det 

rent generellt finns lite forskning om digitala läromedel är kanske i sig tillräckligt för att 

undersöka det närmare. Det faktum att vi funnit så lite forskning som inriktat sig på vad elever 

anser om digitala läromedel och hur de beskriver att de upplever delaktighet vid användandet 

av dessa är dock den främsta orsaken och drivkraften till denna studie. Barnkonventionens 

(UNICEF, 2009) grundprinciper innebär att allt arbete som rör barn upp till 18 års ålder ska 

utgå från och att alltid ha det enskilda barnets bästa för ögonen samt att alltid beakta det enskilda 

barnets självklara rätt till inflytande. 
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Lyssna till elevers åsikter är för oss en central och viktig aspekt i vår studie. Något som vi menar 

överensstämmer väl med barnkonventionens mål som kan sammanfattas; varje barn ska ha rätt 

till liv och utveckling, trygghet, skydd samt delaktighet (Hallberg & Hallberg, 2018; UNICEF, 

2009). Den svenska regeringen fattade i juni 2018 beslut om att föreslå riksdagen att 

barnkonventionen blir lag från och med 2020 (Persson, 2019).  

 

Skolinspektionen har i uppdrag att granska kvaliteten i all utbildning och pedagogisk 

verksamhet som står under myndighetens tillsyn. De granskningar som Skolinspektionen 

genomför innebär en detaljerad och systematisk undersökning av verksamhetens kvalitet inom 

ett avgränsat område, i förhållande till nationella mål och riktlinjer. I Skolinspektionens (2018) 

granskning av delaktighet i undervisningen framhålles att då delaktighet är en viktig faktor för 

elevers lärande och utveckling kan bristande delaktighet försvåra elevers möjlighet att nå 

utbildningens mål eller att utvecklas så långt som möjligt. Utgångspunkten i svensk skola är 

alla barns och elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö. All undervisning i skolan 

skall anpassas efter barn och elevers olikheter. I Skollagen (SFS 2010:800) anges att alla elever 

ska ges möjlighet att nå utbildningens nationella mål och kunskapskrav, och att alla elever ska 

ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för 

att utifrån egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål 

(SFS 2010:800, 3 kap. 3 §). I Skollagens första kapitel 10 § beskrivs också att särskild hänsyn 

ska tas till barnets bästa och att i all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör 

barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år. Vidare 

ska barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska också ha möjlighet att fritt 

uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne.  

 

Att elever får uttrycka sig och att skolan tar fasta på barns åsikter är enligt Bergmark och 

Kostenius (2017) viktigt för att elever skall känna delaktighet, meningsfullhet och engagemang. 

En återkommande fundering för oss författare av detta examensarbete är om elevers delaktighet 

vid användandet av digitala läromedel kan utgöra en bro i undervisningen mellan 

specialpedagogik och pedagogik. Persson (2019) menar att ett vanligt sätt att skilja den 

specialpedagogiska verksamheten från klassundervisning är att peka på pedagogiska eller 

metodiska skillnader. Ofta framhålls att det krävs en särskild slags undervisning för att 

tillgodose behoven hos de elever som uppvisar svårigheter i skolarbetet. Enligt vår tolkning av 

skollagen borde det vara så att skolan skall anpassas efter elevernas behov istället för att 

eleverna skall anpassa sig efter skolan.  

 

Skolinspektionen (2018) poängterar att ”Lärares arbete med att utforma och anpassa 

undervisningen är central för alla elever, men kan vara särskilt betydelsefull för vissa elevers 

möjlighet att vara delaktiga, till exempel elever som har någon typ av funktionsnedsättning” (s. 

4). 

 

Vår intention med detta examensarbete är att ta reda på hur elever beskriver att de upplever 

delaktighet vid användandet av digitala läromedel och även ge en beskrivning av hur 

utvecklingen av skolans digitalisering sett ut fram till idag. Huvuddelen av texten i 

examensarbetet har skrivits av oss två författare tillsammans. Bakgrunden samt de avsnitt under 



3 

 

metoddelen som avser gruppintervjuerna har Susanne Fahlesson skrivit grunden till. Agneta 

Bergelin har på motsvarande sätt skrivit grunden till de avsnitt i metod- och resultatdelen som 

handlar om bildanalys. Texten i sin helhet är bearbetad gemensamt av oss två författare. 

 

Att för oss kunna vara med och bidra till att öka kunskapen om elevers upplevelser av 

delaktighet vid användandet av digitala läromedel känns både inspirerande och angeläget.   
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att öka kunskapen om elevers upplevelser av delaktighet vid användandet av digitala 

läromedel. Frågeställningar i studien; 

• Hur uppfattar eleverna att det digitala läromedlet påverkar deras delaktighet? 

• Hur beskriver eleverna användandet av digitala läromedel i skolan? 

• Hur beskriver de undervisande lärarna elevernas delaktighet vid användandet av digitala 

läromedel? 
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3. Bakgrund 
 

I det här avsnittet presenteras vad likvärdig utbildning innebär och de begrepp som är centrala 

för att uppnå en sådan utbildning. Det svenska skolväsendet strävar efter att alla elever oavsett 

var i vårt avlånga land de går i skolan får en likvärdig utbildning (Skollagen, 2010). För att 

likvärdig utbildning ska kunna realiseras är det av yttersta vikt att rätt förutsättningar skapas 

såväl i skolverksamheten, som i hela lärmiljön. Eleverna måste också ges möjlighet för 

deltagande samt rätten att uttrycka sin mening gällande skolan. Vår teoretiska utgångspunkt i 

denna studie grundar sig på begreppen tillgänglighet, inkludering och delaktighet. De tre 

begreppen tillgänglighet, inkludering och delaktighet behöver definieras och tydliggöras för 

alla som arbetar i skolan, så att samsyn inom skolväsendet skall kunna skapas i syfte att uppnå 

en likvärdig utbildning för alla elever (Skolinspektionen, 2018). Att säkerställa att alla elever 

får det de har rätt till, det vill säga en utbildning av hög kvalité samt att skolan ska kompensera 

för elevers olika bakgrund och förutsättningar föreskrivs i Skollagen (SFS 2010:800). Figuren 

nedan illustrerar hur de olika begreppen förhåller sig till och förutsätter varandra. 

 

 
 

Figur 1: ”Likvärdig utbildning” hämtad med tillstånd av Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(SPSM) från deras hemsida (http://www.spsm.se). 

http://www.spsm.se/
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 Tillgänglighet 

 

Tillgänglighet beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för 

personer oavsett funktionsförmåga. En tillgänglig lärmiljö har vad som krävs för att alla barn 

och elever ska kunna vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet. Att utveckla sin 

verksamhets tillgänglighet innebär enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten att anpassa den 

pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande 

(http://www.spsm.se).  

 

Att lärmiljön är anpassad efter elevers olika behov och elevers olikheter är enligt 

Skolinspektionen (2018) att betrakta som en tillgång i undervisning och för lärandet. Bristande 

tillgänglighet innebär att människor utestängs från gemenskap med andra människor, vilket i 

sin tur leder till bristande delaktighet. Bristande tillgänglighet ses numera som en form av 

diskriminering och ingår därför i diskrimineringslagen sedan 1 januari 2015 (Hallberg & 

Hallberg, 2018).  

 

 Inkludering  

 

Inkludering är en term som myntades i USA under slutet av 1980-talet och innebär att krav 

ställs på skolan, utbildningsväsendet och samhället i stort. Viktigt är att ständigt och aktivt 

anpassa verksamheten så att alla elever får möjlighet att känna gemenskap, delaktighet och 

meningsfullhet i skolan (Persson, 2019).  

 

Inkluderingsbegreppet kan enligt Asp-Onsjö (2008) delas in i tre aspekter; rumslig, social och 

didaktisk. Rumslig inkludering innebär att eleven vistas i samma klassrum som övriga elever i 

klassen. Med social inkludering avses att eleven är delaktig i fungerande sociala sammanhang 

med sina klasskamrater och undervisande lärare. Den didaktiska aspekten av inkludering syftar 

till att de didaktiska förutsättningarna är anpassande utifrån varje elevs personliga 

förutsättningar och behov i avseendet att eleven ska kunna utvecklas så långt det är möjligt. 

 

Persson och Persson (2012) menar att en inkluderande skola är en skola där alla elever 

oberoende av förutsättningar får ett meningsfullt utbyte och att eleverna aktivt kan delta i det 

gemensamma och gemensamhetsskapande. Skolans ambition bör vara att bejaka elevernas 

olikheter som tillgångar och inte se elevernas olikheter som hinder (Göransson & Nilholm, 

2016).  

 

Utmaningen i en lyckad inkludering ligger enligt Hallberg och Hallberg (2018) inte bara i att 

fysiskt inkludera det enskilda barnet i lärmiljön, utan också i att se till att varje elev blir en 

naturlig del av hela skolmiljön och därmed en aktiv del i de sociala interaktioner som sker i 

skolan. Skolinspektionen (2018) hävdar att det är lärares förståelse för inkluderingsbegreppet 

likväl som deras inställning till inkludering som är av störst betydelse för att kunna uppnå en 

undervisning som är att beteckna som framgångsrik och inkluderande.  

Florian och Black-Hawkins (2011) lyfter fram att fokus gällande begreppet inkludering har 

http://www.spsm.se/
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förflyttats från hur elever i behov av särskilt stöd ska kompenseras för möjligheten att delta i 

ordinarie undervisning till att fokusera på hur undervisningen kan utformas för att möjliggöra 

lärandet för alla elever, med eller utan funktionsnedsättning. Persson (2019) anser att skolans 

problem kan sägas ligga i att den inte förmår möta och ta tillvara den naturliga variationen av 

olikheter hos eleverna i undervisningen. Även Bengtsson och Berntsson (2015) anser att lärares 

största utmaning i dagens skola är att utforma undervisningen på ett sådant sätt att de förmår 

möta den variation av elever som finns i varje klassrum på ett sådant sätt att eleverna varken 

känner sig åsidosatta eller särbehandlade.  

 

 

 Delaktighet 

 

Delaktighet är ett begrepp som används i olika sammanhang, ofta i situationer som berör 

personer med funktionsnedsättning. För att alla människor, med eller utan funktionsnedsättning 

ska uppleva delaktighet är en god tillgänglighet helt nödvändigt. I skolans värld hävdar Hallberg 

och Hallberg (2018) att begreppet delaktighet används genom parollen ”en skola för alla” som 

innebär att skolan ska vara öppen för alla barn oberoende av individens förutsättningar. 

Begreppet delaktighet används alltså främst i skolan i betydelsen "att vara en del av", vilket 

omfattar mer än till exempel enbart inflytande. Delaktighet har främst innebörden av att höra 

till, både i betydelsen av en egenupplevd känsla och att faktiskt ges förutsättningar till att finnas 

med i samma aktiviteter som andra i klassen (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015). 

 

En individs villkor för delaktighet är beroende av situation och delaktighet är ett komplext 

begrepp och för att täcka in alla delar har begreppet spjälkats upp i sex olika aspekter: 

tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, engagemang, erkännande och autonomi. Alla aspekter 

hänger samman och påverkar varandra. De sex aspekterna belyser både det som individen själv 

upplever och det som kan observeras av andra. Att uppmärksamma alla de sex 

delaktighetsaspekterna är av betydelse för elevers möjlighet till delaktighet i skolans lärmiljöer 

(Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015). Delaktighetsmodellen som Szönyi och Söderqvist 

Dunkers, (2015) använder sig av och som vi också utgår ifrån är framtagen av Ulf Janson utifrån 

hans forskning kring sex aspekter av delaktighet (Janson, 2005). Skolinspektionen (2018) har 

granskat hur delaktigheten i undervisningen fungerar på olika skolor och kommit fram till att: 

de lärare som skapar goda förutsättningar för delaktighet för alla elever bedriver en 

undervisning som gör det möjligt för eleverna att vara aktiva i gemenskap med andra. Lärare 

som arbetar på ett målmedvetet sätt med att skapa delaktighet bedriver en undervisning som 

främjar alla aspekter av delaktighet. Vidare påtalar Skolinspektionen i granskningen (2018) att 

dessa lärare arbetar för att främja olika aspekter av delaktighet, men är medvetna om att de sex 

aspekterna förutsätter varandra.  
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Figur 2: ”Delaktighetsaspekter” hämtad med tillstånd av Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(SPSM) från deras hemsida (http://www.spsm.se). 

Delaktighet i skolan är centralt för alla elevers lärande och utveckling. Att elever ges 

förutsättningar att vara delaktiga i det sammanhang som skolan och utbildning utgör är av stor 

betydelse både för enskilda individer och för samhället. För elever bidrar delaktighet till viktiga 

komponenter för lärande, såsom exempelvis trygghet och motivation. Därför behöver lärare 

utforma undervisningen så att alla elever ges möjlighet till delaktighet. Begreppet delaktighet 

anges inte explicit i skollagen eller skolförordningen, men styrdokumenten understryker att 

skolan ska arbeta för att alla elever ska kunna vara en del däri oavsett individuella förmågor, 

vilket kräver en anpassad skolmiljö. (Skolinspektionen, 2018, s. 4)  

 

Skolinspektionen (2018) gör slutligen bedömningen att lärare, för att kunna skapa goda 

förutsättningar för delaktighet i undervisningen, behöver arbeta utifrån ett gemensamt fokus på 

delaktighet där rektor och all undervisande personal delar en klart definierad innebörd av vad 

delaktighet betyder och innebär. Det som är extra viktigt i detta sammanhang menar vi är att 

inte ”glömma bort” att involvera eleverna. 

 

http://www.spsm.se/
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Lygnegård (2018) har gjort en intressant studie som handlar om ungdomar med olika typer av 

funktionsnedsättningar samt ungdomar utan diagnostiserad funktionsnedsättning och deras 

upplevelse av delaktighet, vardagsfungerande och hälsa. Det är den första svenska 

långtidsstudien där ungdomarna oavsett funktionsnedsättning inkluderats och där de själva fått 

svara på alla enkätfrågor. För att möjliggöra detta anpassades frågorna så att alla ungdomar 

oavsett funktionsnedsättning kunde delta utifrån där sina personliga förutsättningar. 

Lygnegårds studie rör främst delaktighet i vardagliga aktiviteter men är ändå intressant i 

avseendet att forskaren låter ungdomens egna upplevelser av delaktighet stå i fokus och där alla 

oavsett funktionsförmåga verkligen får komma till tals. Ett resultat i studien som är relevant för 

alla som arbetar i skolan är att Lygnegård (2018) kom fram till att negativa konsekvenser av 

funktionsnedsättningen är mest framträdande i skolmiljön. De slutsatser Lygnegård drar är att 

skolan verkligen bör fokusera på insatser för att öka elevers delaktighet och att 

barnkonventionen faktiskt behöver inkluderas på ”riktigt” i skolverksamheten. Lärare måste 

enligt Lygnegård bli bättre på att lyssna på den unges beskrivning av sin situation även om den 

unges berättelse inte överensstämmer med lärarens uppfattning. En framgångsfaktor som 

ungdomarna i studien lyfter och som de upplever spelar störst roll för upplevelsen av delaktighet 

i skolsituationen är kombinationen av stöttande lärare och stöd hemifrån.  

 

Skolinspektionen (2018) lyfter också fram att då delaktighet är en så central och viktig faktor 

för elevers lärande och utveckling kan bristande delaktighet innebära att elevernas möjligheter 

att nå utbildningens mål eller att utvecklas så långt som möjligt försvåras eller i värsta fall går 

förlorade. Det eleverna i så fall går miste om är sin rätt till en likvärdig utbildning.  

 

 

 Lärmiljö och elevers delaktighet   

 

Lärmiljöns utformning är enligt Skolinspektionen (2018) av betydelse för alla elevers möjlighet 

till delaktighet. Begreppet lärmiljö innefattar alla de miljöer som en elev kan möta under en 

skoldag, till exempel lektioner, raster, matsal och verksamheten i fritidshem (Szönyi & 

Söderqvist Dunkers, 2015).  

 

I skolans värld är kopplingen mellan ämnenas innehåll och metoder och engagemang tydlig. 

Spencer (2011) framhåller kopplingarna mellan engagemang, trygghet, autonomi, individuella 

val, relevans, vikten av att lyckas, tydliga och uppnåbara mål, gemenskap, delaktighet och 

tillhörighet. Skolinspektionen (2018) hävdar till exempel att arbetet med att skapa tillgänglighet 

också fungerar som ett medel för att elever ska känna engagemang. De lärare som lyckas bäst 

är de som har innebörden av delaktighet klar för sig. Fokus för dessa lärare är att tillgodose alla 

elevers delaktighet i undervisningen och känsla av tillhörighet i klassen. 

 

Inom specialpedagogikens område finns det flera olika specialpedagogiska perspektiv, så som 

exempelvis det kategoriska och relationella (Ahlberg, 2013). I ett kategoriskt perspektiv 

framhåller Ahlberg (2013) att eleven själv ses som är bärare av de svårigheter som kan uppstå 

i skolan. I ett relationellt perspektiv ses elevens svårigheter istället som en gemensam 

angelägenhet för skolans personal. Det relationella perspektivet understryker att svårigheter 
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uppstår i relationen mellan individen och omgivningens krav och problem. Inom de två 

perspektiven är skillnaderna stora när det gäller synen på elever i behov av extra anpassningar 

eller särskilt stöd. Enligt Skolverket (2014) innebär extra anpassningar en stödinsats av mindre 

ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom 

ramen för den ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om denna 

stödinsats. Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser 

av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig 

skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen.
 
Det är insatsernas omfattning eller 

varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från det stöd 

som ges i form av extra anpassningar (Skolverket, 2014). Det är skillnader både i vad det gäller 

hur orsakerna till elevernas svårigheter förklaras, men också när det gäller synen på vilka 

åtgärder som ska vidtas för att stödja eleverna i två olika specialpedagogiska perspektiven 

(Ahlberg, 2013). 

 

Plantin Ewe (Tillgänglig undervisning för alla elever, Lärportalen, Modul Tillgängligt lärande 

med digitala verktyg, Skolverket, 2018) skriver att det historiskt sett främst har varit elever som 

bedömts vara i behov av särskilt stöd som haft tillgång till digitala verktyg. Digitala verktyg är 

ett samlingsnamn som beskriver olika tekniska verktyg som används som hjälpmedel. Hit 

räknas en hårdvara (dator, surfplatta, smartboard, telefoner med mera) eller en mjukvara 

(redigeringsprogram, presentationsprogram, videoprogram eller plattformsprogram) som 

används i undervisning. Även de olika it-tjänster som skolväsendet använder för administration 

och pedagogiskt arbete, till exempel skoladministrativa tjänster, schema/frånvaro, 

lärplattformar och så vidare ingår (SKL, 2019). 

 

De senaste åren har tillgången på datorer och lärplattor kraftigt ökat för lärare och elever vilket 

har gjort att elevers användning av IT också har ökat. ”Eftersom tillgång till och användning av 

digitala verktyg idag varierar betydligt bland Sveriges skolor torde det rimligtvis finnas effekter 

på likvärdigheten” (Sveriges Riksdag, 2016, s. 21). Meyer, Rose och Gordon (2014) poängterar 

dock, i likhet med Florian och Black-Hawkins (2011), vikten av att alla elever ges tillgång till 

digitala läromedel. De menar att genom att digitala verktyg görs generella öppnas möjligheten 

upp för ett tillgängligt lärande för alla elever. Grönlund och Wiklund (2018) hävdar att de 

digitala läromedlen har öppnat upp fler möjligheter att anpassa lärmiljön och hitta alternativa 

lösningar och stödmodeller för utveckling för elever i behov av särskilt stöd. Ett bra digitalt 

läromedel menar Sjödén (2014) är ett läromedel som tar tillvara den digitala teknikens 

möjligheter att framställa och organisera kunskap på nya sätt och som stödjer en variation av 

sätt att lära. Den väsentliga skillnaden från en traditionell tryckt lärobok och ett digitalt 

läromedel ligger i teknikens möjligheter att skapa interaktiva situationer med anpassad och 

dynamisk återkoppling från systemet. 

 

För läraren innebär digitala mervärden ett stöd i de normala undervisningsuppgifterna, 

exempelvis för att tydliggöra material, arbetsprocesser och struktur i lärandet. En konsekvens 

av att tekniken gör mer i termer av att tillhandahålla och presentera kunskap på flera sätt, blir 

att undervisningsprocessen förändras och att mänskliga resurser frigörs för andra ändamål. 

Läraren kan fokusera mer på de större sammanhangen och ägna mer tid åt att vägleda eleverna 
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i deras kunskapsutveckling, istället för att administrera, konstruera och rätta rutinuppgifter. 

(Sjödén, 2014, s. 92) 

 

Ett digitalt läromedel är ett material med tydlig koppling till nationella läroplaner, kursplaner 

och andra styrdokument. Det är avsett att användas i ett pedagogiskt sammanhang och omfattar 

ett större område som ett ämne, en kurs eller en årskurs eller del därav. Materialet har en viss 

grad av interaktivitet och multimodalitet. Text, bild, ljud och video kan ingå i läromedlet (SKL, 

2019). Digitala läromedel kan vara ett verktyg som lärare kan använda för att engagera elever 

på flera nivåer. Det finns dock inte någon signifikant skillnad i elevernas uppfattningar av att 

lära sig texter analogt eller digitalt (Bikowski & Casal, 2018). Elever föredrar enligt Millar och 

Schrier (2015) tryckta läroböcker framför digitala läromedel. Elevers inställning och attityd till 

att använda digitala läromedel har dock blivit alltmer positiv för varje år (Weisberg, 2011). 

 

Fleischer och Kvarnsell (2015) visar i sin studie att den självupplevda kompetensen påverkar 

elevers studieresultat positivt. De menar vidare att det kan vara bra för elever att inte endast 

arbeta ensamma med en egen dator, utan snarare tillsammans med en eller flera klasskamrater 

vid en dator. Resultat visar att i sådana fall blir det en bättre balans mellan produktivitet, 

engagemang från eleven, social aktivitet och individbaserat lärande. 

 

Det finns två huvudsakliga svar på frågan varför forskning och utveckling i området digitala 

läromedel är viktig hävdar Gulz och Haake (2014). Det första är relativt uppenbart: Det 

produceras idag allt fler digitala läromedel som används i ökad utsträckning i skolan. För att 

kunna ta fram digitala läromedel av hög kvalitet krävs forskning och utveckling. Det andra och 

mindre uppenbara svaret menar Gulz och Haake (2014) är att digitala läromedel också kan 

fungera som forskningsinstrument och ge nya kunskaper och insikter om lärande och 

lärprocesser. Forskning om användande av digitala läromedel är väldigt begränsat och det finns 

ont om forskningsgenomgångar på området (Sjödén, 2014).  

 

Utvecklingen av digitala läromedel sker med en rasande fart och utvecklingen hinner före 

forskningen vilket göra att den forskningen som finns kan riskera att vara inaktuell. Ett relaterat 

problem menar Sjödén (2014) är att forskningen inte håller jämna steg med hur man faktiskt 

använder och förväntas använda datorer i klassrummen. Det är i dagsläget svårt att hitta digitala 

läromedel som är forskningsbaserade och vetenskapligt utvärderade.  

 

Läraren har som regel god kännedom om de allmänna pedagogiska förutsättningarna i klassen 

och klassrummet. Vad som saknas är en gemensam ram för att kunna bedöma och jämföra det 

pedagogiska mervärdet av olika digitala läromedel anser Sjödén (2014). Synen på vilka elever 

som ska vara i klassrummet och i vilka sammanhang en del elever kan delta i den ordinarie 

undervisningen varierar också mellan lärare, inte sällan utifrån hur de förstår och förhåller sig 

till olika aspekter av delaktighet (Skolinspektionen, 2018).  

 

Det är i genomsnitt var sjätte elev i varje årskurs i grundskolan som får något slag av 

specialpedagogiskt stöd. Omfattningen är störst när det gäller barn i 11–12-årsåldern, för att 

sedan minska under de senare årskurserna (Persson, 2019). 
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Digitala läromedel var tidigare ofta utvecklat från motsvarande läromedel i pappersform det 

vill säga den traditionella tryckta läroboken. Ett digitalt läromedel är dock inte samma sak som 

en traditionell bok. Digitala läromedel integrerar ett heltäckande innehåll med olika digitala 

funktioner som animeringar, filmer, ”quizzar” och annat som syftar till att göra läromedlet mer 

tillgängligt, begripligt och funktionellt för eleverna (Grönlund & Wiklund, 2018). Många av de 

digitala läromedlen innehåller funktioner som kan stödja och möjliggör att eleverna själva kan 

göra anpassningar av läromedlet till exempel genom att markera text, anpassa textens storlek, 

få text uppläst och göra anteckningar. Digitala läromedel innehåller funktioner för både elevens 

egen informationshantering (anteckna, markera text, lägga in länkar) men även för 

kommunikation med de undervisande lärarna. Många av dessa funktioner menar Grönlund och 

Wiklund (2018) blir ofta oanvända för att varken lärare eller elever upptäcker dem.  

 

Digitala läromedel köps enligt Grönlund och Wiklund (2018) tyvärr ibland in med motiveringen 

”det är praktiskt att ha alla böcker på ett ställe”, och så används de för att läsa i som en 

pappersbok. I dagens skola kan vad som helst användas som undervisningsmaterial, ingen har 

överblick över kvaliteten. Det finns exempelvis inga nationella kvalitetskrav att luta sig mot då 

det gäller digitala läromedel. Det finns dock allt fler digitala miljöer i skolan att studera och de 

digitala läromedlen har bidragit till att det har blivit lättare att samla in användningsdata direkt 

ur tekniken (Grönlund & Wiklund, 2018). 

 

Lärare har vid flera tillfällen och av olika aktörer blivit tillfrågade angående deras åsikter 

gällande digitaliseringen av skolan samt vad de tycker om exempel digitala läromedel. En enkät 

skickades under 2016 ut till 2 000 medlemmar i Lärarnas Riksförbund (LR, 2016), till de lärare 

som anmält sig till förbundets lärarpanel. I urvalet ingick lärare i grundskolan, gymnasieskolan 

och vuxenutbildning samt studie- och yrkesvägledare. Lärarna svarade på frågor om hur de ser 

på läromedelsresurserna och tillgången till och användningen av digitala läromedel. Digitala 

läromedel, eller digitala lärresurser som de också kan kallas, definieras i undersökningen som 

multimodala och interaktiva läromedel som skiljer sig från traditionella läroböcker. Lärarnas 

Riksförbund sammanställde enkätsvaren i en rapport, vars syfte var att visa på hur lärarna 

använder sig av digitala läromedel i sin undervisning och vilka fördelar och utmaningar som 

finns med denna typ av undervisningsform (LR, 2016). 

 

De slutsatser som LR (2016) drog är att nära hälften av lärarna helt saknar tillgång till digitala 

läromedel. Lika många lärare anger att deras skola inte har tillräckligt med resurser att köpa in 

de digitala läromedel de behöver i undervisningen. Samtidigt anser över hälften av lärarna att 

digitala läromedel borde användas mer i skolan. Över hälften av lärarna producerar vid denna 

tidpunkt sina egna digitala läromedel. Tre fjärdedelar anser att den viktigaste anledningen till 

detta är att lärarna saknar färdiga digitala läromedel i sina ämnen. Många lärare har som näst 

viktigaste anledning angivit att deras skola inte har tillräckligt med resurser för att köpa in 

färdiga digitala läromedel. Anmärkningsvärt är att endast en av tio lärare instämmer i hög grad 

i att de digitala läromedel de har tillgång till håller hög kvalitet, medan tre av tio lärare samtidigt 

tycker att de håller låg kvalitet. Det är ett underkännande av de läromedel som lärarna i stor 

utsträckning är hänvisade till vid den tidpunkten lärarna blev tillfrågade att svara på enkäten.  
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De förslag som framkom i LR:s rapport (2016) var att tillgången till färdiga digitala läromedel 

måste öka. Vid denna tidpunkt saknade många skolor både tillgång till digitala läromedel och 

resurser för att köpa in nya läromedel. Detta kan vara en anledning till att det är så många 

uppgav att de producerar egna digitala läromedel. LR menar att huvudmännen har ett stort 

ansvar för att köpa in mer färdiga digitala läromedel i syfte att avlasta lärarnas arbetsbörda. 

Enligt slutsatserna i rapporten är lärarna i huvudsak positiva till digitala läromedel, men att de 

som finns tillgängliga på deras skola i dagsläget inte håller tillräckligt hög kvalitet (LR, 2016).  

 

Fler än åtta av tio lärare uttrycker i enkäten att de tycker att det är viktigt att ha tillgång till 

digitala läromedel för att möta elever med särskilda behov. Detta tyder på att lärarna som ingick 

i undersökningen anser att en ökad användning av digitala läromedel i undervisningen kan bidra 

till en ökad likvärdighet i skolan, som ett sätt att skapa lika möjligheter att delta i undervisningen 

för elever med olika förutsättningar (LR, 2016). Olika myndigheter arbetar aktivt för ett 

tillgängligt och likvärdigt lärande, och har i sina kartläggningar lyft att kännedom och 

kunskaper om användning av digitalt stöd för ökad tillgänglighet och likvärdighet behöver 

spridas, både inom skolväsendet och hos producenter av digitala läromedel (Hylén & Östling, 

2017; Myndigheten för delaktighet, 2018; Myndigheten för tillgängliga medier & 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). 

 

Att använda digitala läromedel gör det inte bara möjligt att tillgängliggöra lärmiljön och 

tillgodose elevers rätt till delaktighet. Gulz och Haake (2014) hävdar att digitala läromedel även 

underlättar att samla in data från stora grupper av elever. Fördelen med digitala läromedel är att 

dessa automatiskt gör loggning av varje elevs val, väg och resultat vilket möjliggör 

storskalighet. Digitala läromedel erbjuder alltså ett sätt att komma nära lärandeprocesser genom 

att studera lärandet under tiden det sker. Detta leder i sin tur till studier med hög ekologisk 

validitet i bemärkelsen att bra digitala läromedel utgör naturligt motiverande och meningsfulla 

aktiviteter i skolan och för eleverna. Det är även i bemärkelsen att digitala läromedel kan ingå 

i skolans ordinarie undervisning och därigenom bli en naturlig del av elevens skoldag (Gulz & 

Haake, 2014). Den digitala utvecklingen av den svenska skolan har gått väldigt snabbt de 

senaste åren vilket nog inte undgått varken elever, vårdnadshavare, lärare eller andra aktörer 

som verkar inom skolväsendet. I nästa avsnitt beskrivs hur digitaliseringen av skolan gått till, 

vilka beslut som ligger bakom samt vilka ändringar i styrdokumenten som införts för att stärka 

den digitala kompetensen.  

 

 

 Digitaliseringen av skolan 
 

Sverige är enligt Willermark (2018) ett av de länder som var först ut vad gäller införande av 

digital teknik i skolan. Tidigt fanns högt ställda förväntningar på att digital teknik skulle 

innebära en förändring av undervisningspraktiken. Digital teknik har i ökad grad kommit att 

accepteras och utgör en viktig del i undervisningssituationen. Det ter sig alltmer orimligt att 

bedriva undervisning utan att knyta an till de sätt att arbeta, kommunicera och lösa problem 

som finns i andra delar av samhället (Willermark, 2018). I den svenska skolan finns det gott om 
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datorer men de används inte särskilt väl (Sjödén, 2014). En norsk studie om skola och 

digitalisering visar att digitaliseringen har små, men positiva, effekter på lärandet. Studien är 

en genomgång av 30 tidigare studier och den bekräftar också att det är lärarens förmåga att 

planera, strukturera och leda undervisningen som ger positiva resultat (Morgan, Morgan, 

Johansson & Ruud, 2016).  

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2019) menar att huvudmännen behöver ta ett aktivt 

ansvar för att säkerställa att digitaliseringen möjligheter nyttjas till fullo. Det kan till exempel 

handla om att värdera och välja digitala läromedel och lärresurser, om digitala metoder för 

formativ utvärdering och återkoppling eller om hur man kan undvika att de digitala inslagen 

leder till oönskade konsekvenser som exempelvis koncentrationssvårigheter och andra 

störningsmoment, eller till ökad stress hos barn och elever. Digital kompetens beskrivs i 

regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 

2017) som en demokratifråga. Digitaliseringsstrategin beslutades av regeringen i maj 2017 och 

antogs sedan i oktober 2017.  

 

Det övergripande målet med den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet beskrivs 

vara att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I strategin 

hävdas att regeringen lägger grunden för det fortsatta arbetet att med hjälp av digitaliseringens 

potential höja såväl måluppfyllelsen som att öka likvärdigheten i skolväsendet. Strategin syftar 

till att alla barn och elever ska få de kunskaper de behöver för livet, vilket lägger grunden för 

den framtida kompetensförsörjningen (Utbildningsdepartementet, 2017). 

 

Den nationella digitaliseringsstrategin innehåller tre fokusområden: 

1. Digital kompetens för alla i skolväsendet 

2. Likvärdig tillgång och användning 

3. Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter 

 

Varje fokusområde består i sin tur av ett mål samt flera delmål (Bilaga 1), vilka sammantaget 

skall leda till att det övergripande målet för strategin skall uppnås till år 2022 (Skolverket, 

2018). 

 

Delmål 2:2 beskriver att det ska finnas ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk 

support i verksamheten och lyfter fram att; 

 

Undervisningen i skolväsendet ska vara tillgänglig för alla. Anpassade och fungerande verktyg 

utifrån olika behov och förutsättningar ska vara tillgängliga där de behövs, vilket ställer krav på 

bl.a. ett funktionshinder-perspektiv. Barn och elever och personal behöver tillgång till 

ändamålsenliga och tillgängliga digitala verktyg utifrån verksamhetens behov. För att 

digitaliseringen ska få genomslag är det viktigt att huvudmännen förhåller sig aktiva till 

utvecklingen och t.ex. utarbetar lokala strategier som knyter an till nationella strategier och mål. 

(Utbildningsdepartementet, 2017, s. 11) 
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Det uttrycks att i undervisningen krävs förutom tillgång till digitala verktyg även kompetens att 

välja rätt verktyg och att kunna använda dem (Utbildningsdepartementet, 2017). Det 

digitaliseringsstrategin efterlyser är enligt Grönlund och Wiklund (2018) att skolhuvudmännen 

skapar strukturer för att dels göra konkreta planer för stegvis digitalisering, dels att följa upp 

effekterna. Det är som sagts tidigare lättare att räkna en skolas antal av datorer eller lärplattor 

men oftare mycket svårare att bedöma effekterna av dem. En effekt av ökad digitalisering som 

lärare ibland tar upp är enligt Grönlund (2014) att ökad användning av digitala läromedel kan 

leda till mer ensamarbete för både elever och lärare, något som ses som en negativ effekt. 

Fokusområde 3 tar upp vikten av att göra uppföljningar och att forska om effekterna av 

digitaliseringen.  

 

I januari 2018 träffades en överenskommelse mellan Regeringen och Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) att tillsammans arbeta med digitaliseringens möjligheter för att främja 

kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet. Överenskommelsen sträckte sig fram till 

den 1 mars 2019. I överenskommelsen framgår att SKL, förutom att uppmärksamma och 

genomlysa övergripande behov hos huvudmännen, ska arbeta fram en handlingsplan i dialog 

med representanter från Skolverket och Regeringskansliet samt med andra relevanta aktörer, 

där den nationella digitaliseringsstrategins delmål, tillsammans med en analys av framkomna 

behov, kopplas samman med förslag till initiativ och aktiviteter som stöd för huvudmännen att 

nå strategins delmål. I handlingsplanen föreslås 18 initiativ och aktiviteter som anses viktiga 

för att målen i strategin ska kunna realiseras (SKL, 2019). 

 

I den reviderade Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 

2017) finns det övergripande mål och riktlinjer kring digitalisering i skolan. I denna står det att 

eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort 

informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Skolans uppdrag beträffande 

digital teknik och digital kompetens beskrivs vara att: 

 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen 

och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda 

digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 

till digital teknik, för att ges möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 

Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens … 

(Skolverket, 2017, s. 9) 

 

Alla som arbetar i skolan ska i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter 

och risker som en ökad digitalisering medför. Skolan ska vidare ansvara för att varje elev efter 

genomgången grundskola kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för 

kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och 

lärande (Skolverket, 2017).  

 

Rektorn är den som har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt 

ansvar för att skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, utvecklar kunskaper och ges aktivt 



16 

 

lärarstöd. Tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning är också rektors ansvar (Skolverket, 2017). 

 

Det är läraren som enligt Läroplanen är ansvarig för är att organisera och genomföra arbetet så 

att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutvecklingen 

(Skolverket, 2017). Digitala lärresurser har funnits i många år men har under de senaste åren 

blivit alltmer anpassande för skolan och dess verksamheter. En relativt ny företeelse är de 

digitala läromedel som till skillnad från lärresurser är heltäckande för de ämnen som eleverna 

får undervisning i.  

 

En av de aktörer som på olika sätt bidragit till digitaliseringen av skolan är Skolverket som 

2016 gjorde en uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i skolan. Skolverkets 

uppföljning (2016) visade att de allra flesta lärare tycker att IT ger en möjlighet att anpassa 

undervisningen för alla elever utifrån deras olika behov och förutsättningar. Omkring nio av tio 

lärare upplever att IT underlättar möjligheten att anpassa undervisningen så att den passar alla 

elever.  

 

I den första uppföljning av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet, även den 

genomförd av Skolverket (2018), framkom i resultaten att: 

 

• Digitaliseringen har fått större genomslag i högstadiet och gymnasieskolan när det gäller 

tillgången till digitala verktyg i skolarbetet, men även i vilken utsträckning lärare arbetar 

med att utveckla elevers digitala kompetens. 

• Läroplanens nya delar om digital kompetens är kända av rektorer och lärare, men 

förskolepersonal och lärare upplever ett behov av att utveckla sin digitala kompetens till 

exempel inom programmering. 

• Tillgången till teknisk och pedagogisk support varierar i förskolor, skolor och 

kommunal vuxenutbildning och många saknar en uppkoppling med kapacitet att 

genomföra digitala nationella prov (Skolverket, 2018, s. 2). 

 

Sedan 2015 då Skolverket undersökte datortätheten i grundskolan, visar uppföljningen av den 

nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (2018) att datortätheten ökat. I grundskolan 

har datortätheten ökat sedan mätningen 2015, från i genomsnitt 1,9 till 1,3 elever per dator eller 

lärplatta (Skolverket, 2018). Fyra av tio mellanstadieelever uppger att de använder dator eller 

lärplatta i alla eller i de flesta ämnen, vilket är en ökning sedan 2015, då motsvarande andel var 

drygt två av tio. I Skolverkets uppföljning (2018) framkommer det att 15 procent av eleverna 

känner sig stressade varje dag eller minst en gång i veckan av att skolans datorer krånglar.  

 

Skolverket ska enligt regleringsbrevet för 2018 också följa upp målen i digitaliseringsstrategin 

och vilket genomslag den nationella strategin fått i verksamheterna. Uppföljningen vilken 

bygger på en enkätundersökning som Skolverket genomförde under våren 2018 visar att nästan 

alla rektorer och en stor majoritet av lärarna har tagit del av tilläggen i styrdokumenten om 

digital kompetens (Skolverket, 2018). Det var den 1 juli 2017 som tillägg om digital kompetens 

infördes i styrdokumenten. Ändringarna skulle dock börja tillämpas först den 1 juli 2018. 
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Beträffande ökad kompetens att anpassa och använda digitala verktyg för elever i behov av 

särskilt stöd uppger cirka tre fjärdedelar av rektorerna att de anser att lärarna i mycket eller 

ganska stor utsträckning har kompetens att använda och anpassa program eller använda 

alternativa digitala verktyg för elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd 

(Skolverket, 2018). Nästan alla lärare tycker enligt Skolverket (2018) att digital teknik och 

digitala verktyg i viss eller i stor utsträckning underlättar möjligheterna att anpassa 

undervisningen för alla elever utifrån deras olika behov och förutsättningar och för elever i 

behov av särskilt stöd. 

 

Sedan mätningen 2015 har andelen lärare som ser positivt på hur digitaliseringen kan utveckla 

undervisningen ökat, men synen på hur digitaliseringen kan utveckla undervisningen varierar 

mellan olika områden (Skolverket, 2018).   
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4. Metod  
 

I metodavsnittet beskrivs allmänt om metoden fallstudie samt ingående om vår fallstudie och 

dess genomförande. I avsnittet ingår även dataproduktion, databearbetning och etiska 

överväganden.  

 

Kvalitativt inriktade fallstudier menar Merriam (1994) är en särskilt lämplig metod att använda 

för att få en bild och förståelse av specifika frågor och problem som rör den pedagogiska 

praktiken samt för att utöka kunskapsbasen när det gäller olika utbildningsaspekter. Fallstudier 

som tillvägagångssätt är enligt Merriam (1994) ofta den bästa metoden för att möta de problem 

där det måste finnas en förståelse innan praktiken kan förbättras. Jensen och Sandström (2016) 

beskriver i likhet med Merriam (1994) att fallstudier som forskningsstrategi är lämplig att 

genomföra när en företeelse är både komplex och beroende av sitt sammanhang. I många 

fallstudier använder man ofta intervjuer som en teknik jämte andra (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Människan kommunicerar på många olika sätt som exempelvis genom att tala, skriva, dansa, 

musicera och genom skapa bilder. Bilder är således ett sätt att uttrycka sig och inom 

bildproduktion finns det väldigt många olika sätt att uttrycka sig till exempel fotografering, 

film, måla, teckna. Inom forskning används bilder för att visualisera fenomen både som det 

enda materialet och som komplement. Det vanligaste sättet för kvalitativ forskning är 

observationer och intervjuer. Visuellt material kan ge en ytterligare dimension på ett fenomen. 

Att visualisera kan ge nya tankar och samtal om olika upplevelser. Lärande och kunskap kan 

förankras i de kroppsliga sinnena på ett annat sätt genom visualiseringen (Fors & Bäckström, 

2015). 

 

Möjligheten att använda flera metoder under dataproduktionen menar Merriam (1994) är en 

fördel med fallstudier. Att man i fallstudien använder flera olika källor kan ses som dess styrka 

eftersom det då är möjligt med triangulering. Genom att kombinera metoder kan man nyttja alla 

fördelar med metoderna och ändå ha kontroll över deras nackdelar, den ena metodens svaga 

sidor är ofta den andra metodens starka sidor. I kvalitativ forskning handlar det menar Jensen 

och Sandström (2016) helt enkelt om att ha olika typer av empiriska källor för att beskriva 

samma fenomen. Vår intention i denna studie var att ta reda på hur informanterna upplevde 

delaktighet vid användandet av digitala läromedel, därför fölls sig valet naturligt att göra en 

kvalitativ fallstudie. En utförligare beskrivning av de olika metoderna som ingick i studien 

presenteras i avsnittet dataproduktion.  

 
Figur 3: Metodöversikt  
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I denna studie valde vi att kombinera olika metoder, elevernas egenproducerade bilder och korta 

texter med kompletterande elevsamtal, samt gruppintervjuer vid två tillfällen med de 

undervisande lärarna. Dessa val gjordes för att få ökad kunskap om elevernas upplevelser av 

delaktighet vid användandet av digitala läromedel. Att eleverna fick komma till tals och ge 

uttryck för sina åsikter och fått göra sin röst hörd har varit det centrala i denna studie. Enligt 

Barnkonventionen (UNICEF, 2009) är det varje barns rätt att uttrycka sin mening och höras i 

alla frågor som rör barnet. Flera forskare (Alerby & Bergmark, 2013; Bergmark & Kostenius, 

2017) beskriver att det är viktigt att låta barn/elever komma till tals och de menar att en metod 

att möjliggöra detta kan vara bildanalys det vill säga att med hjälp av bilder, korta texter och 

kompletterande samtal låter eleverna beskriva sina upplevelser. Eleverna i Bergmark och 

Kostenius (2017) studie förklarade med bilder och samtal hur inkluderandet och engagemanget 

av alla i klassen var viktigt för att verksamheten ska upplevas som meningsfull.  

 

Att kombinera metoder på det här sättet kallas triangulering och används för att se på något ur 

flera perspektiv (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). Grundtanken med 

triangulering är att kombinera olika metoder för att studera ett och samma fenomen. Genom att 

triangulera avser man att fånga in fenomenet mer objektivt eller att komma fram till en mer 

sann beskrivning än om endast en metod använts (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2018).  I 

vårt fall var det elevernas upplevelser av delaktighet vid användandet av digitala läromedel som 

utgjorde fenomenet. Att genomföra gruppintervjuer med elevernas tre undervisande lärare 

gjorde vi för att via lärarna få ett ytterligare perspektiv på fenomenet samt för att via 

triangulering öka trovärdigheten i denna kvalitativa fallstudie. För att kunna fatta väl övervägda 

beslut om vilka metoder som ska användas är det enligt Kvale och Brinkmann (2014) viktigt 

att tydliggöra studiens syfte. Vår avsikt var att elevernas åsikter om och beskrivningar av sina 

upplevelser angående delaktighet i samband med användning av digitala läromedel gavs stort 

utrymme. Bildanalys som databerarbetningsmetod i denna studie valdes för att vi ansåg att det 

genom denna metod gick att ”få fatt” på elevernas beskrivningar, både positiva och negativa, 

av deras upplevelser av delaktighet vid användandet av digitala läromedel.  

 

 

 Urval 
 

Urvalet av informanter i denna studie är baserat på personlig kännedom, eleverna har valts ut 

som informanter utifrån rekommendationer från lärare med erfarenhet av att använda digitala 

läromedel i sin undervisning. Urvalet är inte slumpmässigt utan kan anses som ändamålsenligt 

urval eftersom vi valde att genomföra undersökningen med elever som vi vet använder digitala 

läromedel i sin ordinarie undervisning. Ändamålsenligt urval bygger på principen att man kan 

få ut bästa möjliga information genom att välja informanter som handplockas baserat på deras 

relevans för studiens syfte och valet av informanterna baseras på att man sedan tidigare känner 

till deras kunskap eller erfarenhet inom det område som ska undersökas (Denscombe, 2014). 

 

I studien ingick en f-6 skola med cirka 280 elever. Skolan ligger i en medelstor kommun i norra 

Sverige. Användningen av digitala läromedel i årskurs 4 startades under höstterminen 2018. 

Klassens undervisande lärare har en väl planerad, genomtänkt, strukturerad och tydlig 
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undervisning. Klassens totalt 33 elever tillfrågades att ingå som informanter i studien. 

Samtyckesblanketten (Bilaga 2) skickades hem till vårdnadshavarna med eleverna och när 

samtyckesblanketten var påskriven lämnades den tillbaka till elevens mentor, det vill säga 

någon av de tre undervisande lärarna som också ingick som informanter i studien. Det var 

slutligen totalt 18 elever och deras respektive vårdnadshavare som tackade ja till att medverka 

i studien. Av de 18 informanterna som valde att ingå i studien var det tio pojkar och åtta flickor. 

Eleverna i årskurs 4 fick tillgång till en egen dator, det vill säga en-till en, i samband med 

uppstarten med digitala läromedlet höstterminen 2018. Tidigare under lågstadietiden hade de 

bara tillgång till dator vid speciella tillfällen. Ett gemensamt digitalt läromedel köptes in för 

årskurs 4 och användes direkt vid terminsstart hösten 2018. Alla klassrum i skolan är utrustade 

med projektor vilka används kontinuerligt vid undervisning. 

 

 

 Dataproduktion  
 

I detta avsnitt beskrivs de olika dataproduktionsmetoderna, elevernas egenproducerade bilder 

samt gruppintervjuerna med de undervisande lärarna.   

 

 

4.2.1 Elevernas egenproducerade bilder 

 

Alerby och Bergmark (2013) förespråkar bildanalys som en av många datainsamlingsmetoder. 

Att använda bildanalys som metod inom forskning är relativt nytt och i vår studie utgick vi från 

Alerbys och Bergmarks (2013) beskrivning av hur de använder sig av bildanalys. Eleverna får 

rita/skapa en bild utifrån en frågeställning och i bilden får de visa sin upplevelse. Alerby och 

Bergmark (2013) visar på en modell där elever kan kommunicera sina upplevelser genom bild, 

text och som komplement samtala och beskriva med ord sina upplevelser. Det är viktigt att 

eleverna får höra att det inte spelar någon roll hur skickligt de gör bilden, utan det viktigaste är 

att visa sina upplevelser (Alerby & Bergmark, 2013). Eleverna får på så sätt möjlighet att skapa 

kunskap och är i ett lärande med hjälp av sina kroppsliga sinnen (Fors & Bäckström, 2015). 

 

Ordspråket, ”en bild berättar mer än tusen ord” det vill säga att bilder berättar mycket och kan 

vara av stor betydelse samt även ge information utöver vad som uttrycks i ord. Det finns många 

fördelar med att använda en kombination av olika metoder som till exempel bild och samtal. 

Det är av stor vikt att låta människor använda så många språk som möjligt, uttrycka sig både 

verbalt och visuellt (Alerby, 2015).  

 

Bildskapande valdes för att det är en metod där informanterna verkligen har möjlighet att dela 

sina erfarenheter genom olika uttryck. Att kombinera egenproducerade bilder med muntligt och 

/eller skriftligt språk möjliggör för informanterna att uttrycka sig på olika sätt. Kvale och 

Brinkmann (2014) anser att det är framgångsrikt att intervjua elever i deras naturliga miljö 

under tiden de arbetar, till exempel då eleverna ritar och samtidigt får beskriva sina bilder för 

oss. Att använda sig av visuella metoder och i detta fall bildskapande med samtal som 

komplement ger studien möjligheter att fånga elevers upplevelser av digitala läromedel och 
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delaktighet i samband med användningen av digitala läromedel. För att säkerställa att vi tolkar 

bilderna i enlighet med elevernas upplevelser så fick eleverna i samband med bildproduktionen 

även göra en skriftlig förklaring av sin bild.  

 

Vid ett lektionstillfälle per grupp gjordes själva bilduppgiften med text och samtal med 

eleverna. Bilduppgiften presenterades för eleverna i början av lektionen där frågeställningarna 

Hur upplever du att arbeta med digitala läromedel? Vad tycker du om att arbeta med digitala 

läromedel? Vad känner du när du arbetar med digitala läromedel? skrevs på tavlan. 

Forskningsfrågorna i studien omformulerades således för att göra det begripligt för 

informanterna. Vi beskrev även frågorna muntligt och förklarade hur bilduppgiften skulle 

genomföras. Det tydliggjordes för eleverna att det centrala var att uttrycka sina upplevelser och 

känslor det vill säga betydelsen av det emotionella perspektivet, inte hur fint bilden 

producerades. Bilduppgiften med textproduktion och samtal med eleverna under bildskapandet 

tog ca 60 min per grupp. Elever som inte hade möjlighet att delta vid första tillfället erbjöds att 

göra bilderna vid ett annat tillfälle. Alla elever fick ett A3 papper som var vikt på mitten, ena 

sidan av pappret var blankt och den andra halvan av pappret var linjerat. På den blanka delen 

av pappret skapade eleverna sina bilder och på den linjerade delen skrev de ner sina tankar. De 

elever som önskade fick möjlighet att till oss enbart muntligt beskriva och så skrevs det ner vad 

de berättade. Eftersom vi inte sedan tidigare kunde namnen på eleverna och att de inte heller 

visste vad vi hette så fick alla en namnskylt att ha på sin tröja. Vi ville kunna tilltala eleverna 

vid namn för att eleverna skulle känna delaktighet. Under bildskapandet gick vi runt och någon 

av oss samtalade med varje enskild elev med avsikt att eleverna fick möjlighet att beskriva sina 

upplevelser av delaktighet vid användningen av digitala läromedel.  

 

 

4.2.2 Gruppintervjuer 

 

Den kvalitativa intervjun är menar Kvale och Brinkmann (2014) en forskningsmetod som ger 

ett privilegierat tillträde till människors upplevelse. Frågandet är enligt Merriam (1994) det 

centrala i intervjun och för att få bra information måste man ställa bra frågor. Intervjun bör 

iscensättas så att intervjupersonen verkligen uppmuntras till att ge sina synpunkter. De första 

minuterna av en intervju är avgörande. Valet av första intervjufrågan: Vad tänker ni (lärarna) 

kring digitala läromedel? gjordes just för att lärarna skulle få möjlighet att beskriva införandet 

och användandet av digitala läromedel på ett övergripande sätt. 

 

Innan vi genomförde gruppintervjuerna med de undervisande lärarna planerades intervjuerna 

utifrån de råd som Kvale och Brinkmann (2014) ger kring om hur intervjuerna ska analyseras 

innan de utförs. Studiens syfte i kombination med analysmetoder som bestämdes kom sedan att 

styra sammanställningen av intervjuguiden, själva intervjuprocessen och utskrifterna av 

intervjuerna. Vi eftersträvade att inte ha för strukturerade intervjufrågor samtidigt som vår 

ovana att genomföra intervjuer bidrog till att vi ansåg det nödvändigt att under intervjun ha med 

en skriftlig intervjuguide (Bilaga 3) för att säkerställa att ingen viktig frågeställning missades. 

Gruppintervjuerna inleddes med att intervjuaren definierade situationen för intervjupersonerna, 

berättade kort om syftet med både studien i sin helhet och syftet med intervjun. Användningen 
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av mobiltelefon för ljudinspelning togs upp och intervjuaren frågade om de undervisande 

lärarna hade några frågor innan gruppintervjun påbörjades. Vi valde att bara en av oss författare 

av detta examensarbete skulle ställa frågorna och den andra satt endast med och gjorde 

anteckningar. För att försöka skapa god kontakt under gruppintervjun med de tre undervisande 

lärarna lyssnade intervjuaren uppmärksamt genom att visa intresse, förståelse och respekt för 

vad intervjupersonerna sa och genom att vara tydlig med vad hon ville veta.  

 

Vi genomförde två gruppintervjuer med de tre undervisande lärarna, en intervju innan eleverna 

producerade sina bilder samt en efter bildanalysen. Detta för att kunna ställa kompletterande 

och fördjupande frågor (Bilaga 4) till de undervisande lärarna efter vi genomfört analysen av 

elevernas bilder. ”En intervjuare kan inhämta kunskaper under hela undersökningen. Samtalen 

med intervjupersonerna kan vidga och förändra hennes uppfattning om de undersökta 

fenomenen” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 155). 

 

Gruppintervjun vid första tillfället tog ca 45 minuter och vid andra tillfället ca 30 minuter. 

Intervjuerna rundades av med att intervjuaren tog upp några av de viktigaste lärdomarna från 

intervjun. Intervjupersonerna gavs sedan möjlighet att kommentera denna återkoppling. 

Därefter avslutas gruppintervjun med att intervjuaren sa: Jag har inga fler frågor. Har ni något 

mer att ta upp eller fråga om innan vi avslutar intervjun?  

 

 

 Databearbetning 
 

I följande avsnitt presenteras databearbetningen. Den beskrivs och analyseras utifrån den 

teoretiska grunden till bildanalys (Alerby & Bergmark, 2013) och gruppintervjuerna (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

 

 

4.3.1 Bildanalys  

 

Elevernas egenproducerade bilder tillsammans med de muntliga och/eller skriftliga 

kommentarerna ska ses som en helhet då analysen görs (Alerby & Bergmark, 2013). För att 

göra en adekvat analys behöver hänsyn tas till alla delar det vill säga de olika uttryckssätten 

som eleven använt. De olika uttryckssätten förutsätter samt kompletterar varandra. För att 

dokumentera tolkningarna det vill säga vår förståelse för bildens betydelse skapades en 

tankekarta som grupperade beskrivningarna av upplevelserna eleverna visat i sina respektive 

bilder. Baserat på tankekartan formulerades teman kopplade till delaktighetsmodellen (Szönyi 

& Söderqvist Dunkers, 2015).  

 

Utifrån vår analys av elevernas egenproducerade bilder och analys av innehållet en så kallad 

innehållsanalys uppmärksammade vi att det eleverna uttryckt gick att koppla samman med de i 

delaktighetsmodellen ingående delaktighetsaspekterna. Fyra av de sex olika aspekterna som 

ingår i delaktighetsmodellen gick att återfinna; engagemang, tillgänglighet, erkännande och 

autonomi. Slutligen granskades tolkningen av elevernas egenproducerade bilder och kopplades 
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till de valda temana. Det som var viktigt att tänka på vid analysen av data var en öppenhet mot 

elevernas bildskapande. Analysen fokuserade på tolkning och beskrivning för att förstå 

elevernas upplevelser av delaktighet i samband med användning av digitala läromedel och att 

hitta teman av de upplevelserna som eleverna beskrivit. I analysfasen är det av betydelse att 

notera att den väsentliga aspekten är informanternas reflektioner av sina erfarenheter när bilden 

gjordes, snarare än vad de avbildade (Alerby 2000, 2003). 

 

 

4.3.2 Gruppintervjuer 

 

Oberoende av varandra lyssnade vi först igenom intervjuerna flera gånger och gjorde 

anteckningar om sådant som vi ansåg relevant och av intresse för studiens syfte. De två 

gruppintervjuerna transkriberades delvis. Att transkribera innebär att transformera, att ändra 

från en form, inspelat ljud till en annan, skriven text (Kvale & Brinkmann, 2014). Det har för 

kvalitativa forskare blivit vanligt att skriva ut sina intervjuer. Normalt är detta helt rimligt, men 

innan man ägnar sig åt denna tidsödande process kan det vara värt att ställa sig frågan: ”Varför 

ska man skriva ut?” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 219). Om intervjuerna spelats in är det enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) inte alltid nödvändigt att skriva ut allting. Forskaren kan välja 

bara skriva ut de delar av intervjun som tjänar studiens syfte och som ska användas i resultatet. 

De ljudsekvenser som var relevanta för vår studies syfte och som svarade mot 

frågeställningarna transkriberades. Först tematiserade vi gruppintervjuerna utifrån 

forskningsfrågorna. Då resultatet skulle presenteras så såg vi att även lärarnas svar gick att 

presentera under de fyra teman vi funnit utifrån analysen av elevernas egenproducerade bilder. 

 

 

 Etiska överväganden 
 

Denna studies syfte var att öka kunskapen om elevers upplevelser av delaktighet vid 

användandet av digitala läromedel. I studien var det elevernas ”röster” och beskrivning av sina 

upplevelser som stod i fokus. Att beakta det grundläggande individskyddskravet vilket kan 

konkretiseras i de fyra allmänna huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet var särskilt viktigt då det främst var barn som ingick 

i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Då informanterna bestod av minderåriga elever behövde det 

därför enligt kravet på samtycke inhämtas ett skriftligt godkännande av vårdnadshavarna och 

eleven för att eleven skulle kunna ingå i studien. Informationskravet innebär att den som 

forskningen gäller ska vara informerad om att han eller hon är föremål för forskning och i 

normalfallet ska skriftligen ha samtyckt (Vetenskapsrådet, 2017). Eleverna informerades 

muntligt enligt informationskravet om studiens syfte, dess upplägg samt vilken elevernas 

uppgift vid skapande av de egenproducerade bilderna var. Informanterna blev också upplysta 

om att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst hade rätten att avbryta sin 

medverkan. Kravet på konfidentialitet innebar att vi inte spridit vidare uppgifter vi fått i 

förtroende och det innebär också att uppgifterna informanterna lämnat ska skyddas mot att 

obehöriga får del av dem (Vetenskapsrådet, 2017). Personuppgifter om informanterna i studien 
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har behandlats enligt de regler som Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas 

föreskriver.  

 

Merriam (1994) menar att i en kvalitativ fallstudieundersökning kommer etiska frågor att vid 

två tidpunkter bli aktuella. Dels vid dataproduktionen samt även då resultaten publiceras. Enligt 

nyttjande kravet får uppgifter om enskilda elever eller lärare i denna studie, insamlade för 

forskningsändamål, inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften. 
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5. Resultat 
 

Resultatet av elevernas egenproducerade bilder och resultatet från de två genomförda 

gruppintervjuerna med de undervisande lärarna presenteras utifrån fyra huvudteman med 

tillhörande underteman. Först presenteras resultatet av elevernas egenproducerade bilder och 

därefter i slutet av varje tema gruppintervjuerna. De fyra huvudtemana utgår från den så kallade 

delaktighetsmodellen (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015). Delaktighetsmodellen är ett 

arbetssätt för ökad delaktigheten i skolan. Analysen av elevernas bilder, texter och samtal är 

kopplade till fyra av de sex olika aspekterna i delaktighetsmodellen vilka vi kallar teman. I 

resultattabellen nedan överensstämmer de olika färgerna på våra teman med aspekterna i 

delaktighetsmodellen. Till de två temana samhandling och tillhörighet kunde vi inte finna någon 

beskrivning från eleverna. 

 

Tema - Undertema 

Tema 1: Tillgänglighet 

 

- Navigera 

- Skriva på dator 

- Teknikstrul 

Tema 2: Engagemang - Roligare 

- Lärande 

Tema 3: Autonomi  

Tema 4: Erkännande  

 

 

 Tema 1: Tillgänglighet 

 

Tillgänglighet är en fundamental aspekt av delaktighet eftersom den i så hög grad påverkar de 

övriga. Begreppet delas enligt delaktighetsmodellen in i fysisk tillgänglighet, tillgängligt 

meningssammanhang och tillgängligt sociokommunikativt samspel (Szönyi & Söderqvist 

Dunkers, 2015). I den här studien studeras tillgänglighet vid användandet av digitala läromedel 

och undervisning kring detta. När eleverna har tillgång till varsin dator och har tillgång till 

digitalt läromedel i sin dator betyder det enligt delaktighetsmodellen att det är fysisk 

tillgänglighet, det vill säga tillgång till platser och objekt. Tillgängliga meningssammanhang 

och tillgängligt sociokommunikativt samspel är svårare att analysera i detta material. Under 

temat tillgänglighet har vi gjort tre underteman, navigera, skriva på dator och teknikstrul. 

Temana har vi fått fram av analysen av elevernas bilder, texter och samtal som beskriver deras 

upplevelser av användandet av digitala läromedel.  

 

Navigera i det här sammanhanget betyder hur det fungerar att hitta i det digitala läromedlet. 

Navigera betyder också i det nästkommande avsnittet skillnaden med att hitta i vanligt 

läromedel och i att använda det digitala läromedlet. Att skriva på dator avser i det här fallet att 

skriva texter på datorn i ett vanligt ordbehandlingsprogram samt att skriva i det digitala 

läromedlet. Med teknikstrul avses när tekniken kring datorerna inte fungerar som förväntat till 

exempel internetuppkoppling eller tekniska problem med det digitala läromedlet.  
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5.1.1 Navigera 

 

I det digitala läromedlet ska eleven/läraren klicka sig fram på sidor och hitta uppgifter eller 

texter. I vissa moment exempelvis i engelskan, bygger läromedlet på att de ska ha flera fönster 

öppna och de ska klicka sig mellan de olika fönsterna. Flera elever beskriver att det är lättare 

att hitta i det digitala läromedlet än i vanliga böcker. En elev uttrycker det så här:  

 

”Lättare och roligare med de ämnena på datorn istället för att alltid ta fram böcker.” 

 

Eleven uttrycker dock att det till en början var ”krångligt” att hitta i den digitala matematikboken 

men att det nu går lättare.  

 

En annan elev beskriver att det är enklare när de inte behöver ta fram flera böcker och enligt 

vår tolkning av samtalet kring elevens bild så tycker eleven att det är lättare med digitala 

läromedel för då behöver hen inte hålla reda på och ta fram flera olika arbetsmaterial. Eleven 

uttrycker det så här:  

 

”Man behöver inte ta fram en massa böcker. Man behöver bara ta fram en sak.” 

 

Att kunna få texten uppläst direkt i det digitala läromedlet gör det enklare för elever som 

behöver få texten uppläst. De behöver inte ta hjälp av något annat hjälpmedel utan det finns 

inne i det digitala läromedlet. Eleven beskriver det så här: 

 

”Det är enklare för att datorn kan läsa upp texten.” 

 

Ytterligare en elev beskriver att det är lättare att navigera i det digitala läromedlet än vad det är 

i en vanlig lärobok. Vi tolkar det också som att det är lättare för eleven att hitta information. 

 

”Det är lättare att röra sig fram och tillbaka i den digitala boken. I den vanliga boken är det 

svårare att bläddra tillbaka. I datorn kan man bara klicka.” 

 

Det finns även elever som beskriver i bilderna, samtalen och texterna att det ibland är svårt att 

navigera i det digitala läromedlet, vilket uttrycks i bilden nedan, figur 4. 
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Figur 4: Elev beskriver att läromedlet är roligt men ibland är det svårt att navigera. 

 

Vid första gruppintervjun beskriver lärarna att eleverna till en början hade svårigheter att 

hantera datorn samt de nya momenten som införandet av det digitala läromedlet medförde. Att 

förstå och kunna manövrera i det digitala läromedlet fick eleverna problem med, vilket skapade 

oro i klassen. Lärarna berättar att det digitala läromedlet som de valt att köpa in och arbeta med 

innehåller väl så mycket textmassa samt att eleven behövde utföra fler ”klick” mellan olika 

fönster för att komma åt alla arbetsuppgifter. Detta bidrog till att lärarna upplever det digitala 

läromedlet för otydligt i sin helhet samt svårhanterligt för eleverna. Detta gäller enligt lärarna i 

alla de teoretiska skolämnena förutom i matematik. Lärarna poängterar att de inte kan avgöra, 

 

”om detta beror på digitala läromedel eller just det här digitala läromedlet”. 

 

Lärarna upplever att: 

 

”Vissa saker är svåra att förstå när man använder dator.” 

 

 

5.1.2 Skriva på dator 

 

De flesta eleverna tycker att det är mycket lättare att skriva texter på datorn och även att 

skriva direkt i det digitala läromedlet. Generellt så uttrycker eleverna att de får ont i handen 

när de skriver för hand. En av eleverna uttrycker sig på följande sätt:  

 

”Det är bra att man inte får kramp i handen. Och det går snabbare att komma i gång ibland.” 

En annan elev uttrycker sig så här om hur det är att ha möjlighet att skriva på datorn: 
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”Man får inte lika ont i armen när man skriver på dator. Jag tycker också det blir roligare.” 

 

En elev som har svårt att skriva beskriver att hen får hjälp av datorn när hen skriver, vilket 

underlättar för eleven i hens skrivande. 

 

”Det är enklare att skriva för jag är dålig på att skriva och om jag skriver fel så kan datorn 

fixa det jag har skrivit fel.”  

 

 
Figur 5: Eleven beskriver att det är lättare att skriva på datorn än att skriva för hand. 
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5.1.3 Teknikstrul 

 

Eleverna uttrycker att internetuppkopplingen ibland inte fungerar, vilket gör att det digitala 

läromedlet inte kan användas. Alla program i datorn måste uppdateras med jämna mellanrum 

viket sker automatiskt. En elev uttrycker det så här: 

 

”Det dåliga är att man kan få slut ström och inget internätt och att den måste uppdatera 

ibland.” 

 

  
Figur 6: Elevens bild beskriver känslan när internet inte fungerar. 

 

Det är något som många elever uttrycker, antingen är det internetuppkopplingen som krånglar 

eller ett datorn inte är laddad. Datorerna är i en laddningsvagn i elevernas klassrum när dessa 

inte används. Någon elev tar upp felaktigheter i själv digitala läromedlet. 
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Bilden i figur 7 beskriver frustrationen när inte datorn fungerar som den ska. Eleven skriver i 

datorskärmen i bilden: 

 

”Det har uppstått ett problem.” 

 

 
Figur 7: Elevens bild beskriver frustrationen när internet inte fungerar som det ska. 

 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att eleverna tycker det är roligt och det underlättar att skriva 

på datorn. Flera elever beskriver att de tycker det är lättare med digitalt läromedel för de behöver 

bara en ”bok”. De beskriver också att det är jobbigt när internetuppkopplingen inte fungerar 

som den ska. Några elever beskriver att det ibland kan vara svårt att hitta i det digitala 

läromedlet och det var ”krångligt” från början men det fungerar bättre nu. De undervisande 

lärarna bekräftar att det har varit svårt från början att navigera i det digitala läromedlet. De var 

speciellt svårt från början när flera nya moment infördes. Sedan uttrycker lärarna att det är 

osäkert om det beror på just det digitala läromedel de valt eller om det beror på att det är ett 

nytt sätt att arbeta. 
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 Tema 2: Engagemang 

 

Engagemang avser elevernas egen upplevda aspekter av delaktighet. Eleverna berättar själva 

om sina upplevelser och tankar vilket de har gjort i denna studie. Aktiviteten är möjlig och 

tillgänglig för alla (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015). Till temat engagemang har vi gjort 

två stycken underteman, roligare och lärande. Även dessa teman är gjorda utifrån analysen av 

elevernas bilder, samtal och texter. Elevernas beskriver nedan om glädjen, att det är roligare är 

ett uttryck för att det digitala läromedlet ger ett engagemang som är en egenupplevd aspekt av 

delaktighet.  

 

 

5.2.1 Roligare 

 

Generellt så uttrycker de flesta av eleverna att använda digitala läromedel och att arbeta med 

dator är roligare än vanliga böcker. En elev beskriver användning av digitala läromedel på 

följande sätt:  

 

”Jag tycker digitala läromedel är roligare och enklare än papper.”  

 

Eleverna beskriver på olika sätt glädjen eller som de själva uttrycker, det att det är roligt att 

jobba på datorn.  

 

”Jag tycker det är roligt att testa något nytt. Roligt att skriva och jobba på datorn. Man blir 

mycket bättre på datorer.” 
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I figuren nedan beskriver eleven att det ”äger” att arbeta med dator och det innefattar även 

arbete såväl att skriva som att arbeta med det digitala läromedlet. 

 
Figur 8: Bilden beskriver en skala från ett till tio om att eleven tycker att det ”äger” att arbeta 

på dator, det vill säga att det är väldigt roligt. ”Suger” betyder att det är väldigt tråkigt. 

 

Lärarna beskriver det digitala läromedlet som: 

 

”Lustfullt, det fångar de elever som tycker skolan är svår. Vi har några elever som vi tänker, 

om vi inte haft det här så vet vi inte om vi kunnat fånga dom. De har orkat hålla ut genom i stort 

sätt hela skriva i räknehäftet för att sedan komma på datorn och jobba.” 

 

Tidigare har vissa elever när de fått en bok bläddrat i den och enligt lärarna uttryckt att: 

 

”Det här orkar jag aldrig.” 
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Lärarna anser att med digitalt läromedel så bidrar de korta och tydliga upplägget av 

arbetsmoment och uppgifter att eleverna inte ”ger upp” lika lätt. 

 

Den respons som lärarna fått från eleverna är att eleverna tycker att det är: 

 

”Roligt att jobba så här.” 

 

De (eleverna) gillar speltänket och känner sig mer motiverade berättar lärarna. 

 

 
Figur 9: Eleven beskriver att det är kul att arbeta med digitala läromedel. 

 

 

5.2.2 Lärande 

 

Eleverna uttrycker på olika sätt sitt lärande, som de undervisande lärarna tolkar det. Eleverna 

använder en digital matematikbok och skriver uträkningarna i ett vanligt räknehäfte. När de är 

klar med detta så arbetar de digitalt i den så kallade matematikportalen. Alla uppgifter i ämnet 

matematik finns digitalt men i första momentet så ska eleven skriva sina uträkningar i ett 

räknehäfte därefter gör eleven övningar på datorn i det digitala läromedlet. Svårighetsgraden 

på elevens uppgifter i det digitala läromedlet är adaptiva, det vill säga att elevens tidigare svar 

avgör vilken svårighetsgrad nästkommande uppgifter har.  

Då en elev svarat rätt på en uppgift blir uppgiften grönmarkerad och eleven ”levlar upp” en 

kunskapsnivå. Exempelvis uttrycker en elev vad den tycker om matematiken: 
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”Det är lättare att arbeta med matte på dator.” 

 

 
Figur 10: Elevens bild beskriver när hen arbetar med den digitala matematikboken och skriver 

uträkningarna i räknehäftet. 

 

Fördelen med ett digitalt läromedel är enligt eleverna att de får feedback på en gång under tiden 

de arbetar. De får omgående veta om de har svarat rätt, vilket en elev uttrycker på följande sätt: 

 

”Man får veta direkt om man har gjort något fel eller rätt.”  

 

En beskrivning som vi tolkar är viktig för elevernas lärande är att få direkt feedback på sitt 

arbete. De flesta eleverna uttrycker en arbetsglädje då de beskriver sin användning av digitala 

läromedel. Skolan ska enligt Läroplanen (Skolverket, 2017) sträva efter att varje elev utvecklas, 

får känna växandets glädje och erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och 

övervinna svårigheter.  

 

Även de undervisande lärarna beskriver att det digitala läromedlets stora fördel är den snabba 

feedback som både elever och lärarna får med hjälp av den i det digitala läromedlet inbyggda 

statistik över gjorda uppgifter. Lärarna kan direkt följa upp en elevs resultat och därigenom mer 

effektivt kunna stötta eleven i dess lärande, och få bra överblick över hela klassens resultat detta 

Lärarna uttrycker det som en ”tidsbesparing.” 

 

”Läraren får en snabb och tydlig överblick vad eleven har gjort och vilka svårigheter och 

styrkor eleven har det vill säga var de befinner sig kunskapsmässigt.”  
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Sammanfattningsvis tolkar vi att det är viktigt för både elever och lärare att få snabb feedback 

vilket det digitala läromedlet erbjuder. Det digitala läromedlet upplevs av eleverna och lärarna 

som roligt. 

 

 

 Tema 3: Autonomi 
 

Autonomi handlar om den enskildes möjlighet att bestämma över sitt handlande och ha 

inflytande över vad man gör, hur man gör det, och tillsammans med vilka (Szönyi & Söderqvist 

Dunkers, 2015). Självbestämmande är en viktig del av autonomi. Eleven kan då den arbetar 

med datorn och det digitala läromedlet arbeta självständigt och är inte beroende av ytterligare 

hjälpmedel eller stöd av lärare för att till exempel kunna skriva och läsa. I temat autonomi har 

vi inte funnit någon bild som uttrycker det. Däremot har elever beskrivit det i sina texter och i 

kompletterande samtal:  

 

”Man har egna datorer som man kan skriva på. På matematikportalen kan man träna till provet. 

Läraren lägger in uppgifter som man får göra om man vill.” 

 

En annan elev berättar att: 

 

”Det är enklare för att datorn kan läsa upp texten. Det är enklare att skriva för jag är dålig på 

att skriva och om jag skriver fel så kan datorn fixa det jag har skrivit fel.” 

 

Eleven beskriver känslan av att själv kunna bestämma och påverka vad hen skriver på datorn. 

Den ger eleven en möjlighet att vara delaktig och att påverka sitt skrivande och arbete eftersom 

datorn ger hen möjlighet att rätta till det som inte har blivit som det var tänkt på grund av hens 

svårigheter.  

 

De undervisande lärarna beskriver att det överlag känns det väldigt positivt med digitalt 

läromedel, ”det har fungerat bättre än våra farhågor”. 

 

Sammanfattningsvis så ser vi att användandet av digitala läromedel ger elever och lärare 

möjlighet att vara med att bestämma över sitt lärande. 
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 Tema 4: Erkännande 
 

Erkännande handlar enligt delaktighetsmodellen om hur omgivningen ser på individens närvaro 

i en aktivitet. Erkännande handlar om andras subjektiva syn, det vill säga om de andra eleverna 

upplever att eleven tillför något. Läraren planerar och organiserar aktiviteterna utifrån elevernas 

förutsättningar och behov, ingen elev skall uppleva sig bli bortvald. Erkännande innebär också 

att lärmiljö anpassas och elevers olikheter tas tillvara som en tillgång. Det måste finnas en 

tolerans för att alla elever bidrar men på olika sätt och i olika omfattning. (Szönyi & Söderqvist 

Dunkers, 2015).  

 

Beträffande erkännande så har ingen elev producerat någon bild som visar erkännande. 

Däremot beskriver en elev muntligt om erkännande enligt vår tolkning, när hen samtalar om sin 

bild: 

 

”Andra klasser och skolor skulle borde få testa att jobba med datorer och digitala böcker. Det 

blev roligare på lektionen när vi började använda datorer. Alla har blivit mycket bättre på 

jobba. Läraren (namnet på läraren) har genomgång och säger hur vi ska göra och sen börjar 

vi bara att jobba. Alla är mer engagerade i sitt skolarbete och mer intresserade.” 

 

Det här sättet att arbeta gör att eleverna inte kan jämföra sig med andra elever i klassen, inte 

heller blir det utpekande för elever som tilldelas uppgifter på en enklare kunskapsnivå än de 

flesta i klassen säger lärarna. Det digitala läromedlet främjar enligt lärarna delaktigheten på så 

sätt att: 

 

”Det blir mer dolt nu att eleven har olika svårighetsgrad på sina uppgifter.” 

 

Lärarna berättar att det digitala läromedlet gör att eleven själv kan få texten uppläst, ändra 

storlek på text samt ändra bakgrundsfärg, vilket medför att svårigheter inte offentliggörs lika 

mycket nu när alla elever har digitalt läromedel på sina datorer.  

 

”Innan vi hade en till en, var de bara de elever som hade behov till exempel svårt att läsa eller 

skriva som fått dator eller lärplatta, nu har ju alla det så ingen sticker ut på något sätt.” 

 

I läsförståelse har lärarna bestämt att ha ett analogt läromedel.  

 

”Många elever i åk 4 har svårt att hålla sig på raden och att läsa på en skärm är ganska svårt. 

De behöver kunna dra med fingret eller använda läslinjal.” 

 

Gruppintervjun vid tillfälle ett avslutas med att lärarna uppger att de nu behöver: 

 

”Lägga mindre tid till att anpassa och göra om uppgifter så att de ska passa de elever som är 

i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd”, vilket leder till att som en av lärarna 

uttrycker det; ”Min arbetsbelastning nu har blivit mindre.” 
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För själva grovplaneringen är den samma menar lärarna och ”just det där med extra anpassningar 

är lättare” när de använder det digitala läromedlet ”de finns ju redan där”.  

 

När intervjuaren frågar lärarna om vad de tycker att elever i behov av extra anpassningar eller 

särskilt stöd behöver för anpassningar i dagsläget då alla elever i klassen har tillgång till dator 

och digitala läromedel så menar de undervisande lärarna att: 

 

”Den stora svårigheten är ju och det är egentligen inte just bara dom eleverna, det är ju det 

här med att kunna begränsa dem när man ger dem de här möjligheterna, som att man ger dem 

Internet till exempel. Att hålla sig innanför ramen så att säga. Det har varit det svåra men det 

är ju inte uteslutande dom eleverna med särskilda behov utan det är ett generellt problem som 

vi har fått jobba med.” 

 

Lärarna beskriver olika typer av anpassningar: 

 

”Det är fortfarande om man tänker en anpassning, att de kanske läser kortare texter eller man 

kanske får, vi kan ju markera i läromedlet. Det går att markera det man ska läsa, man behöver 

inte läsa allt eller lyssna på allt.” 

 

Lärarna beskriver att de ”anpassar ju också i läromedlet så att man kanske plockar bort vissa delar 

och lägger till andra.” 

 

De utrycker att: 

 

”Det är en fördel de (eleverna) ser ju inte vad vi tilldelar dom för uppgifter. De slipper se det 

där häftet, att någon fått så tjockt häfte kanske några centimeter och någon annan bara fått 

några millimeters häfte.” 

 

Lärarna återkommer till att: 

 

”Det blir lite mer att man jobbar i sin egen bubbla.” 

 

Lärarna tar upp att om bara vissa elever i klassen har tillgång till en dator så blir det mer 

utmärkande. 

 

”Nu ser man inte de barnen med särskilda behov, de blir som vem som helst.” 

 

En fundering som lärarna lyfter, vilken kan tänkas påverka delaktighetsaspekten erkännande 

negativt enligt vår tolkning är: 

 

”Om man har svårigheter i matte kommer det att lysa rött på alla uppgifter, hur känns det för 

eleven efter ett tag?” 

 

Hela arbetsområden i den digitala matematikboken kan visa sig svåra för eleven och att det 

lyser rött på stora delar menar lärarna ”inte är så bra för självförtroendet”. 
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Sammanfattningsvis så tolkar vi att användandet av det digitala läromedlet möjliggör att uppnå 

ett erkännande. Lärarna planerar och organiserar arbetet med det digitala läromedlet så ingen 

elev får en känsla av utanförskap, de får istället en upplevelse av delaktighet. Genom att 

använda digitala läromedel kan eleverna arbeta på sin kunskapsnivå utan att någon annan elev 

ser på vilken nivå de arbetar, vilket ger eleven en trygghet att inte behöva jämföras med andra 

elever enligt vår tolkning. 

 

 

 Ytterligare reflektioner från de undervisande lärarna 
 

Den första frågan vid andra intervjutillfället handlade om vad lärarna tänker om att ingen av 

eleverna i sina egenproducerade bilder eller i sina korta texter eller vid samtal med oss uttrycker 

att digitala läromedel bidragit till delaktighetsaspekten samhandling. Frågan vad tänker ni 

(lärarna) om det? ställdes. 

 

”Vi har valt att ta bort den biten ganska mycket just för att de (eleverna) är fyror, de har inte 

riktigt kommit dit. Vi har mer fokuserat på att jobba med självständigt arbete och arbetsro.”  

 

Lärarna beskriver vidare att;  

 

”det i det digitala läromedlet finns samarbetsuppgifter med dessa kräver att det är en sån grupp 

att man har koncentration och fokus”.  

 

”Jag har valt att plocka bort den biten i mina ämnen” säger en av lärarna.  

”Min upplevelse är att samarbetsdelarna i det digitala läromedlet håller en för hög 

kunskapsnivå. Det förväntas att eleverna kan ganska mycket.”  

 

Lärarna menar att de upplever att eleverna saknar rätt verktyg för att klara av 

samarbetsuppgifterna i det digitala läromedlet. Lärarna säger att de kanske inte helt medvetet 

till en början gjorde valet att inte använda samarbetsdelarna i det digitala läromedlet. När de 

provat de digitala läromedlets samarbetsuppgifter så anser lärarna att uppgifterna inte varit 

anpassade till elevernas kunskapsnivå och att uppgifterna varit för svåra,  

 

”man kan inte bära sig själv i det här samarbetet. Det går inte att föra ett resonemang eller en 

diskussion för att det saknas kunskap om det.” 

 

Lärarna beskriver vidare ”de (eleverna) har inte kommit dit än, de är små”.  

 

Lärarna säger att de kommer att fortsätta använda digitala läromedel men att de nu efter att ha 

provat just det här digitala läromedlet kommer att byta till ett annat digitalt läromedel till hösten. 

Lärarna menar att de: 

 

”Vill fortsätta att jobba digitalt, däremot vill vi byta läromedel, till ett lättare, lättförståeligare 

och med en annan typ av layout.” 
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De menar att det digitala läromedlet de valt nu inte är tillräckligt åldersanpassat. När eleverna 

började årskurs 4 hade de inte tidigare arbetat med digitala läromedel berättar lärarna.  

 

”Eleverna vet inte, de har ju som ingen vad ska man säga, någon mall att gå efter. För det första 

så var det något helt nytt för dem, och så har de inte märkt för jag tror att vi fortfarande jobbar 

med vissa delar digitalt och vissa delar jobbar vi inte med digitalt och så går det lite fram och 

tillbaka. Det är ungefär som om man jobbar i teman, med olika arbetsområden. Då kör vi lite 

mer och så tar vi en paus och så jobbar man med det då. Det har de köpt utan att ifrågasätta.”  

 

Lärarna saknar att kommunen de arbetar i inte har en referensgrupp som testar olika digitala 

läromedel dit lärare kan vända sig till då de vill börja arbeta med digitala läromedel.  

”Varför kan inte kommunen tipsa om ett bra digitalt läromedel till exempel att det fanns en 

grupp i kommunen som tar fram och hjälper till med sådana här läromedel?” 

 

Lärarna berättar att; 

 

”Om vi skulle gjort om det så skulle vi kanske ha mer mjuk introducerat och inte startat igång 

med allt på en gång. Kanske valt ut ett ämne och gjort någon form av utvärdering och tittat.” 

 

I ämnet engelska har lärarna inte kunnat använda det digitala läromedlet fullt ut, framförallt 

gällande hörförståelseuppgifter, eftersom de hörlurar som de beställt inte kunde levereras vid 

den tidpunkt som utlovas. En annan nackdel som lärarna tar upp är att de upplever att det är; 

 

”för lite färdighetsträning, vinningen att skriva samma sak om och om igen, vilket de (eleverna) 

inte gör nu”. 

 

Lärarna nämner även att vissa elever ”halkar” in på Internet i stället för att göra sina 

arbetsuppgifter. Lärarna avslutar intervjun med att säga: 

 

”Ett digitalt läromedel är inte självgående, det ersätter inte det mänskliga mötet!” 

 

Speciellt bland de elever som är i behov av särskilt stöd anser lärarna att det fortfarande finns 

vissa elever som har behov av att ibland arbeta i liten grupp alternativt enskilt med en 

speciallärare eller specialpedagog för att få ett adekvat stöd.  

 

 

6. Diskussion 
 

Avsnittet inleds med en metoddiskussion och därefter kommer en mer övergripande diskussion 

om de resultat som erhölls i studien. Diskussionsavsnittet avslutas med några reflektioner och 

tankar kring fortsatt forskning. 
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 Metoddiskussion 

 

Metoden bildanalys anser vi var ett bra val för vår studie, trots att eleverna endast vid ett 

lektionstillfälle skapade de egenproducerade bilderna så erhölls väldigt mycket information. 

Att tolka elevernas beskrivningar av sina upplevelser av att använda digitala läromedel gick 

över förväntan. Det som däremot vi upplevde var svårast var att formulera frågorna till eleverna, 

så att de verkligen kunde beskriva sina upplevelser av delaktighet i bilden, vilket bör ses som 

metodens svaghet. En pilotstudie för att prova ut lämpliga frågor till eleverna hade underlättat 

och möjliggjort för oss att prova metoden fler än bara en gång. Eventuellt hade det bidragit till 

att eleverna uttryckt än mer kring delaktighet. Vid samtal med eleverna fick vi dock fatt på 

deras upplevelser av delaktighet. Att kombinera bildskapande med samtal och även att de elever 

som själva önskade att skriva till sina egenproducerade bilder uppmuntrades att göra det var ett 

bra. För att fördjupa resultatet hade vi kunnat göra klassrumsobservationer när eleverna 

använde digitala läromedel i sin ordinarie undervisning. En del av eleverna uppvisade viss 

ovana av att uttrycka sig via bilder, så att vid fler tillfällen låta eleverna skapa bilder utifrån 

olika frågeställningar är att föredra. De skulle då förmodligen bli allt mer bekväma med att 

uttrycka sig via bilder. 

 

Beträffande gruppintervjuerna så hävdar vi att de undervisande lärarna styrkte det eleverna 

uttryckt. Lärarna gav oss vid det andra gruppintervjutillfället förklaringar på våra funderingar 

kring elevernas upplevelser av delaktighet vid användandet av digitala läromedel. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att hur adekvat intervjudesignen och intervjumetoderna är för 

undersökningens ämne och syfte är avgörande för validiteten. Intervjuns validitet handlar om 

tillförlitligheten av det som intervjupersonerna uttrycker och kvaliteten på själva intervjuerna. 

Under gruppintervjuer är det viktigt att intervjuerna omfattar en noggrann utfrågning om 

meningen i det som sägs av intervjupersonerna och en ständig kontroll av den information som 

erhålls.  

 

 

6.1.1 Dataproduktionens utmaningar 

 

Att bortfallet, 15 informanter var så stort kan bero på att informanterna var minderåriga och 

samtycke behövdes skriftligt av vårdnadshavare. Fler elever uttryckte muntligt att de ville 

medverka i studien men då dessa inte lämnade in sin samtyckesblankett ledde det till att endast 

18 elever slutligen kunde ingå i studien.  

 

Empirin bygger på informanternas egna beskrivningar av sina upplevelser av att använda 

digitala läromedel. Den externa reliabilitet i studien, alltså i vilket utsträckning studien kan 

upprepas under exakt likadana förutsättningar kan i detta fall anses problematiskt. Bryman 

(2018) menar att i de flesta fall är svårt att uppfylla detta kriterium i kvalitativ forskning, 

eftersom det är omöjligt att “frysa” en social miljö och de sociala betingelser som gäller. För 

att öka validiteten, det vill säga om vi mäter det vi avsåg att mäta, var det viktigt att göra 

noggranna överväganden så att de teman vi slutligen valde var utarbetade av oss författare 

tillsammans och att eleverna verkligen fått komma “till tals” (via bild, text och muntligt). 
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Studiens giltighet, avser huruvida de slutsatser som dragits i den aktuella situationen är 

trovärdiga eller inte. För att i vår studie stärka giltigheten var det avgörande hur väl vi lyckats 

tolka elevernas bilder i enlighet med deras beskrivningar av sina upplevelser av delaktighet då 

eleverna använder digitala läromedel. Vi gick systematiskt till väga och dokumenterade med 

hjälp av en tankekarta. Flera gånger under bildanalysprocessen dubbelkollade vi tolkningarna 

för att dessa skulle bli säkerställda. Triangulering användes för att minska risken för bias och 

för att höja reliabiliteten det vill säga pålitligheten för fallstudien.  

 

 

6.1.2 Studiens användbarhet 

 

Generaliserbarhet eller extern validitet, rör den utsträckning i vilken resultaten från en studie 

kan generaliseras till andra sociala miljöer, situationer, personer, platser och sammanhang 

(Bryman, 2018). När effekter kan generaliseras till många elevers naturliga vardagssituationer 

stärks den externa validiteten. Resultaten vi fått fram genom vår kvalitativa fallstudie kan vara 

svåra att överföra och generalisera till andra elevgrupper, eftersom de sociala situationerna och 

lärmiljöerna kan se annorlunda ut för dessa elevgrupper. Vid kvalitativa studier är det just den 

externa validiteten som kan vara ett problem, då dessa ofta grundar sig på undersökningar med 

begränsat urval informanter.  

 

Vi bedömer att vårt examensarbete har hög ekologisk validitet då resultaten är tillämpbara i 

elevernas naturliga lärmiljö. Vi anser att de resultat som erhölls är mycket användbara. 

Resultaten är användbara i den meningen att de kan ligga till grund för skolutveckling gällande 

delaktighet, digitalisering och digitala läromedel samt på så sätt kunna bidra till att stärka det 

kollegiala lärandet bland de som arbetar i skolan. Resultaten är dessutom viktiga eftersom 

undervisningen skall bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet enligt Skollagens 

första kapitel, 5 § Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 

2010:800). Studiens resultat kan även användas för inspiration för fortsatta studier. 

 

 

 Resultatdiskussion 

 

Att låta elever komma till tals och uttrycka sina upplevelser via bilder har gett oss en djupare 

förståelse om elevers tankar kring digitala läromedel. Det är även en metod som vi 

rekommenderar fler lärare att använda i undervisningen med elever. 

 

Det är intressant men också ganska anmärkningsvärt att det inte finns fler studier där effekterna 

av användningen av digitala läromedel studerats. Det påpekades för flera år sedan att 

läromedelsförlagen har en utmaning framför sig för att höja kvaliteten på de digitala läromedlen 

ytterligare. Redan 2016 föreslogs av LR att en satsning på forskning kring skolans digitalisering 

samt användning av digitala läromedel och lärarresurser måste komma till stånd (LR, 2016). 

Det lyfts fram att viss forskning finns som syftar till att öka kvaliteten av de digitala läromedlen 

men att den måste få ett bredare genomslag.  
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Att använda digitala läromedel utan att de är beforskade eller utvärderade kan inte anses vara 

en effektiv användning av de digitala läromedlen, inte heller kan detta hävdar vi överensstämma 

med de mål som finns för digitaliseringen av skolan. 

 

Än mer märkligt är att elever sällan blir tillfrågade i olika studier om vad de anser och hur de 

upplever att olika saker i skolan fungerar. Det är vanligare enligt vår uppfattning att det är lärare 

som tillfrågas. Vi kan inte låta bli att undra vem som egentligen vet bäst vad som upplevs som 

delaktighet i lärmiljön om inte de elever som enligt den svenska skolplikten varje dag förväntas 

vistas i skolan får komma till tals? Resultaten i studien visar att eleverna i stort är positiva till 

att använda digitala läromedel och att eleverna tycker att det är roligare och att en dator 

underlättar deras skrivande. Vår studie har fokuserat på elevers delaktighet vid användande av 

digitala läromedel. När det görs en koppling till de sex delaktighetsaspekterna i 

delaktighetsmodellen (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015) är det utifrån användningen av det 

digitala läromedlet. Analysen av själva användningen är bara en del av analysen av delaktighet, 

någon analys av hela lärmiljön för de elever som ingår i studien har inte gjorts. Det innebär att 

det går bara att koppla analysen till delar av de olika aspekterna som vi även valt att kalla teman. 

Vad beträffar tillgänglighet är det främst den fysiska tillgängligheten, det vill säga objektet, 

användningen av dator som kopplas delaktighet. Till temat engagemang har vi kopplat 

elevernas engagemang där de beskriver att det är roligt vilket även lärarna bekräftar. Intresset 

för lärande har vi också tolkat som en koppling till engagemang. I temat autonomi är det främst 

elevernas egen möjlighet att bestämma över exempelvis sitt skrivande och stödet kring detta 

som datorn ger möjlighet till. Vi ser även att tillgång till en egen dator och det digitala 

läromedlet ger eleven handlingsutrymme vilket enligt Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) 

är en viktig del i att kunna påverka sitt egna handlande enligt delaktighetsaspekten autonomi. 

Genom att organisera arbetet med hjälp av det digitala läromedlet och datorn så ges möjlighet 

för eleverna att vara delaktig i aktiviteten. De anpassade uppgifterna som läraren ger eleverna 

planerar lärarna för elevernas olikheter och stödjer eleverna i ett erkännande vilket även Persson 

(2019) poängterar. Lärarnas arbetssätt och användandet av det digitala läromedlet tolkar vi att 

det möjliggör en tillgänglig lärmiljö där eleverna är inkluderade och delaktiga. Aspekterna 

samhandling och tillhörighet har vi inte kunnat finna i analysen av materialet. Lärarna har inte 

använt datorerna i syftet att samarbeta och för att främja samverkan, vilket naturligtvis inte 

behöver innebära att de i den övriga undervisningen inte har en fungerande samhandling. 

Eleverna och lärarna beskriver heller inget kring tillhörighet vilket kan tänkas vara en naturlig 

del i deras arbete och eftersom inga frågor ställts specifikt om det så har det inte getts någon 

beskrivning om denna aspekt av delaktighet. Om det skulle göras en fullständig analys av hela 

lärmiljön med hjälp av delaktighetsmodellen skulle det antagligen komma fram mer 

information om delaktighet i alla de sex olika aspekterna av delaktighet. Samtaget så möjliggör 

digitala läromedel en ökad delaktighet men det är svårt att dra för stora slutsatser eftersom 

studien inte analyserar hela lärmiljön. 

 

Vad händer (nu) när alla elever har tillgång till/ använder digitala läromedel? Likt Florian och 

Black-Hawkins (2011) och Bengtsson och Berntsson (2015) lyfter fram så har digitala 

läromedel bidragit till att fokus gällande inkludering flyttats från hur elever i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd ska få tillgång till digitala verktyg som hjälpmedel till att 
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fokusera på hur den ordinarie undervisningen bör utformas så att alla klassens elever oavsett 

funktionsvariation kan ingå. Det är någonting som ger oss funderingar. Datorn ger möjlighet 

för tillgänglighet, autonomi, erkännande, engagemang och antagligen också tillhörighet. Hur är 

det då med samhandling, underlättar datorn det eller är det så att den försvårar det arbetet? Det 

kan vara så att eleverna gärna vill vara i sin ”bubbla” med sin dator och inte samverka? Med 

andra ord är det väldigt viktigt hur undervisningen är planerad och organiserad (Morgan, 

Morgan, Johansson & Ruud, 2016). Att lärare funderar över alla de sex olika aspekterna och 

tittar på sin undervisning med hjälp av delaktighetsmodellen menar Skolinspektionen (2018) är 

avgörande för utbildningens likvärdighet. 

 

Lärarna i studien anser att de digitala läromedlen har bidragit till att eleverna blivit mer 

motiverade för skolarbete. Eleverna tycker att digitala läromedel ”äger”. Lärarna uttrycker att 

de definitivt kommer att fortsätt att använda digitala läromedel samt att fortsätta utveckla sin 

undervisning och i synnerhet kring digitala läromedel. Likt Sjödén (2014) påtalar tar ett bra 

digitalt läromedel tillvara den digitala teknikens möjligheter samt stödjer en variation av sätt att 

lära. 

 

 

 Avslutande reflektioner 
 

Digitala läromedel kan skapa möjligheter till ökad delaktighet och kommunikation. Det varje 

lärare noga behöver beakta är huruvida läromedlet uppfyller olika krav när det gäller praktisk 

funktion, pedagogisk kvalitet och didaktisk nytta. Utvecklingen av digitala läromedel pågår 

enligt vår erfarenhet i allt högre takt och alltfler skolor köper in dem. Det finns i Sverige flera 

läromedelsförlag som idag säljer digitala läromedel. Forskningen om användningen av digitala 

läromedel kommer av förklarliga skäl inte lika snabbt, men också den tillväxer i mängd och 

kvalitet allteftersom skolans digitalisering blir ett allt vanligare område. Om inte den forskning 

som faktiskt finns om digitala läromedel får en bredare spridning leder det hävdar vi till att det 

är alltför godtyckliga val som ligger till grund för vilka digitala läromedel som köps in och 

används. Delmål 2:1 i regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet 

(Utbildningsdepartementet, 2017) kan som vi ser det vålla en del bekymmer. Hur ska man ta 

reda på vilka behoven är om inte de lärare och elever som har behoven vet vilka (digitala) 

lösningar det finns för att tillgodose behoven? 

 

Beträffande digitala läromedel menar vi författare till detta examensarbete att det i dagsläget 

bör anses som mycket svårt att nå delmål 2:3 i regeringens nationella digitaliseringsstrategi för 

skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 2017), då relevant forskning angående effekterna av 

digitala läromedel i princip saknas. En annan viktig komponent som det beskrivs i delmål 2:4 

är tillgången till ändamålsenliga digitala verktyg för att följa barn och elevers utveckling och 

för analys av undervisningen i syfte att förbättra denna. Digitalisering, skriver Regeringen i 

nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 2017) kan även 

hjälpa till att identifiera vilka moment som behöver ges särskild uppmärksamhet. Det vore 

naturligtvis önskvärt om digitaliseringen av skolan ledde till detta även om vi anser att det är 

en bra bit kvar innan detta delmål kan anses som uppnått.  
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Ett hinder för att skolor skall kunna säkerställa likvärdigheten och ha en möjlighet att nå de mål 

som regeringens nationella digitaliseringsstrategi föreskriver är enligt SKL (2019) bland annat 

att det är så stor skillnad i hur skolor eller kommuner har ekonomiska medel för att genomföra 

digitaliseringen av skolan på ett tillfredställande sätt.  

 

 

6.3.1 Vidare forskning 

 

Vad det gäller vidare forskning menar vi att forskning kring kvaliteten på digitala läromedel 

och om de digitala läromedlen som finns på marknaden faktiskt leder till ökad måluppfyllelse 

för eleverna, behöver komma till stånd. Aktionsforskning där en samverkan mellan universitet, 

lärare och elever samt eventuellt också läromedelsförlag kanske kan vara en väg att gå? Att 

genomföra en fördjupad studie kring delaktighetsaspekten samhandling vore intressant. 

Undervisningen behöver hävdar vi utvecklas så att alla delaktighetsaspekter ges utrymme i 

kontexten av digitala verktyg och digitala läromedel. 
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Bilagor       
Bilaga 1 

Fokusområden i nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet 
 

Fokusområde 1: Digital kompetens för alla i skolväsendet  

 

Mål: Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det ska finnas 

en digital likvärdighet i det svenska skolväsendet.  

Delmål 1:1: Barn och elever ska i alla delar av skolväsendet ges förutsättningar att 

utveckla adekvat digital kompetens.  

Delmål 1:2: Förskolechefer, rektorer och huvudmän ska ha förmåga att strategiskt 

leda digitalt utvecklingsarbete i verksamheterna.  

Delmål 1:3: Personal som arbetar med barn och elever ska ha kompetens att välja och 

använda ändamålsenliga digitala verktyg i utbildningen.  

 

 

Fokusområde 2: Likvärdig tillgång och användning  

 

Mål: Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg 

och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten.  

Delmål 2:1: Barn, elever och personal som arbetar med barn och elever ska ha 

tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar. 

Delmål 2:2: Det ska finnas ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk 

support i verksamheten.  

Delmål 2:3: De digitala lärresurser som används i undervisningen ska vara 

ändamålsenliga och medföra att teknikens möjligheter kan utnyttjas effektivt. 

Delmål 2:4: Digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens 

arbetssituation i fråga om undervisning och administration.  

 

 

Fokusområde 3: Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter  

 

Mål: Forskning och uppföljning som stödjer utveckling av verksamheter och insatser 

ska genomföras med syfte att bidra till ökad måluppfyllelse och utvecklad digital 

kompetens.  

Delmål 3:1: Forskning om digitaliseringens påverkan på undervisningen och lärande 

ska genomföras och stödja utveckling av verksamheter och insatser.  

Delmål 3:2: Uppföljning av digitaliseringsarbetet i skolväsendet ska genomföras och 

stödja utveckling av verksamheter och insatser. (Utbildningsdepartementet, 2017). 
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Samtyckesbrev med information 
      Bilaga 2 

 

Hej! 

Vi är två studenter på Specialpedagogprogrammet, Luleå tekniska universitet som ska skriva 

ett examensarbete där syftet är att belysa elevers upplevelser av digitala läromedel. Eleverna i 

åk 4 kommer att få producera en bild och skriva en (kort) text till bilden som senare kommer 

att analyseras utifrån syftet med studien. Eventuellt kommer ett kompletterande samtal att 

hållas med eleverna. Bilder, texter och samtal kommer att behandlas konfidentiellt.  

För genomförandet av studien är det därför viktigt att ni som vårdnadshavare samtycker och 

godkänner era barns medverkan. Enligt lag kommer vi att följa de etiska riktlinjer som 

Vetenskapsrådets codex ger, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. Samtycke innebär en 

inblick i studiens innehåll samt att deltagandet är frivilligt och att ni har möjligheten att 

avbryta er medverkan när som helst och ni behöver inte ange varför.  

 

Vi är tacksamma för att ni tar er tid och bidrar till vår studie genom att fylla i blanketten och 

lämna den till mentorn i skolan senast den 25/2. 

 

Agneta Bergelin   Susanne Fahlesson 

agneta.bergelin@skol.lulea.se  susanne.fahlesson@skol.lulea.se 

070-5150274    070-6790962 

 

Medgivande till ovanstående studie 

 

 

Barnets 

namn…………………………………………………………………………………………. 

Jag vill vara med i denna studie. 

 

 

Barnets 

underskrift…………………………………………………………………………………… 

 

 

Godkänner samtycke att mitt barn deltar. 

   

 

…………………………………………………………/……………………………………… 

Vårdnadshavare 1 underskrift   Vårdnadshavare 2 underskrift 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Ort och datum 

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
mailto:agneta.bergelin@skol.lulea.se
mailto:susanne.fahlesson@skol.lulea.se
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Intervjufrågor tillfälle 1 
      Bilaga 3 

 

Syfte och frågeställning 

 

Syftet är att öka kunskapen om elevers upplevelser av delaktighet vid användandet av digitala 

läromedel. Frågeställningar i studien; 

 

• Hur uppfattar eleverna att det digitala läromedlet påverkar deras delaktighet? 

• Främjar användandet av digitala läromedel, elevernas upplevelse av delaktighet? 

• Hur beskriver de undervisande lärarna att eleverna upplever delaktighet vid 

användandet av digitala läromedel? 

 

Delaktighet 

Begreppet delaktighet används i betydelsen "att vara en del av", vilket omfattar mer än till 

exempel enbart inflytande. Delaktighet har även innebörden av att höra till, både i betydelsen 

av en egenupplevd känsla och att faktiskt ges förutsättningar till att finnas med i 

samma aktiviteter som andra i klassen (http://www.spsm.se). 
 

1. Vad tänker ni (lärarna) kring digitala läromedel? 

a. Hur upplever ni att det är att använda digitala läromedel? 

b. Hur tänkte ni kring införandet av digitala läromedel? 

c. Hur upplever ni tidsåtgången till lektionsplaneringen och 

uppföljning av undervisningen nu jämför med innan ni började 

använda de digitala läromedlen? 

 

2. Hur ser ni (lärarna) på elevernas delaktighet? (definiera begreppet 

innan) 

a. Hur fungerar digitala läromedel för elever som är i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd? 

b. Hur tror ni att eleverna i svårigheter upplever att det är att använda 

digitala läromedel? 

c. Upplever ni någon skillnad gällande delaktighet sedan ni började 

använda digitala läromedel? 

d. (Hur tror ni att vårdnadshavare upplever att det är när ni i skolan 

använder digitala läromedel?) 

 

3. Vad har ni för råd till lärarkollegor som funderar på att införa 

digitala läromedel? 

a. Vilka fördelar har ni sett/upplevt? Vilka nackdelar har ni stött på? 

Hur går ni vidare? Hur tänker ni framöver? 

b. Vad har fungerat bra respektive mindre bra med digitala läromedel? 

  

http://www.spsm.se/
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Intervjufrågor tillfälle 2 
      Bilaga 4 

 

Samhandling: Begreppet innebär att två eller flera elever deltar i samma handling, enkelt 

uttryckt så menas att eleverna göra något tillsammans. Samhandling betyder inte att de som 

deltar i en aktivitet gör exakt samma sak. Elever kan bidra på olika sätt och i olika omfattning 

men aktivitetens tillgänglighet och andras erkännande är av stor betydelse för möjlighet till 

samhandling. Samhandling är viktigt för att en elev ska känna sig delaktig, att kunna vara med 

(inkluderas) i klassens gemensamma aktiviteter (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015).  

 

• Vi har inte hittat att eleverna varken i sina egenproducerade bilder i texter 

eller vid samtal uttrycker något om att digitala läromedel bidrar till 

samhandling i avseendet att eleverna samarbetar i gemensamma 

aktiviteter.  
 

1. Vad tänker ni (lärarna) om det? 

 

• Historiskt sätt har det främst varit elever som bedömts vara i behov av 

särskilt stöd som haft tillgång till digitala verktyg och /eller digitala 

läromedel. Nu har alla elever i klassen har samma tillgång till digitala 

verktyg och digitala läromedel.  
 

2. Har det inneburit att behoven hos de elever som har rätt till extra 

anpassningar eller särskilt stöd har förändrats, i så fall på vilket sätt? 


