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Förord

Förord

Rätten till utbildning slås fast i både barnkonventionen och FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Med digitaliseringen  
i förskolan och skolan ökar förutsättningarna för att alla barn och elever ska  
få det stöd de har rätt till för att nå sina kunskapsmål. 

Skriften ”Digitalt lärande” utkom för första gången 2008. Då hette den  
”IT och lärande för att nå målen”. Den togs fram i samverkan med andra  
myndigheter och organisationer. Det har hänt mycket inom digitaliseringen  
i skolan sedan dess. Utvecklingen sker snabbt. Därför har skriften omarbetats 
och uppdaterats flera gånger. 

Den här skriften har förändrats en hel del jämfört med tidigare versioner. 
Både på grund av utvecklingen men också för att nya mål för skolan har  
formulerats. Enligt regeringens mål ska svenska skolväsendet vara bäst i 
världen på att ta till vara digitaliseringens möjligheter. 

Det är en hög målsättning. Men också en målsättning som ger nya möjligheter 
till delaktighet och jämlikhet i skolan för alla barn och elever. Digitaliseringen 
innebär stora möjligheter till att utforma utbildningen med hänsyn till behov  
av att göra lärmiljön tillgänglig för varje enskild elev, oavsett funktionsförmåga. 
Med den här skriften hoppas vi kunna ge stöd i detta.  
 

Åsa Vikström-Nilsson
Specialpedagogiska skolmyndigheten Verksamhetsområdeschef,  

Verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd
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Digitaliseringen i förskola och skola

Digitaliseringen i förskola  
och skola 

Alla barn, elever och vuxna har rätt till kunskapsutveckling och likvärdighet 
i förskola, skola och vuxenutbildning. Aldrig tidigare har det funnits så stora 
möjligheter att anpassa studiesituationen utifrån enskilda personers behov av 
digitala verktyg och tjänster. Nu kan vi på helt nya sätt utgå från olika behov, 
förutsättningar, talanger och utvecklingspotential. 

Digitaliseringen i samhället har fått stor betydelse för alla, oavsett ålder  
och funktionsförmåga. Digitala verktyg används för att kommunicera, söka 
kunskap, ta del av eller producera text, bild, film och ljud. I den fortsatta  
digitaliseringen inom utbildningsområdet ställs krav på ökad likvärdighet av 
flera skäl. Det innebär bland annat att fler ska få tillgång till stöd genom  
undervisning där digitala verktyg är en naturlig del. De som ska använda  
verktygen måste också få kunskap om hur tekniken fungerar. Utöver det ska 
barn och elever få en förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och 
våra liv. Det är en demokratifråga. 

Strategi och handlingsplan 

Regeringen beslutade 2017 om en nationell strategi för skolväsendets digitalisering1. 
Det övergripande målet för den är att det svenska skolväsendet ska vara 
ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå 
en hög digital kompetens hos barn och elever, såväl unga som vuxna elever, 
för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.

Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet innehåller tre  
fokusområden med delmål som ska leda till att det övergripande målet för  
strategin uppnås till 2022. 

Fokusområde 1: Digital kompetens för alla i skolväsendet 
Det första fokusområdet har som mål att alla barn och elever ska utveckla en 
långsiktigt hållbar digital kompetens, samt att det ska finnas en digital likvärdighet 
i det svenska skolväsendet. Det förutsätter att skolledare och huvudmän har 
strategier och förmåga att leda digitalt utvecklingsarbete i verksamheterna. 
Personalen som arbetar med barn och elever ska i sin tur ha kompetens att  
välja och använda digitala verktyg i utbildningen.

1 Regeringen, 2017a.
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Digitaliseringen i förskola och skola

Fokusområde 2: Likvärdig tillgång och användning 
Det andra fokusområdet har som övergripande mål att barn, elever och personal 
ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att 
förbättra utbildningen såväl som att effektivisera verksamheten. De ska ha 
tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar. För att det 
ska bli möjligt behövs ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk 
support i verksamheten. De digitala lärresurser som används i undervisningen 
ska vara ändamålsenliga och medföra att teknikens möjligheter kan utnyttjas 
effektivt. 

Fokusområde 3: Forskning och uppföljning kring digitaliseringens 
möjligheter
Det tredje fokusområdet har som mål att forskning och uppföljning, som 
stödjer utveckling av verksamheter och insatser, ska genomföras med syfte att 
bidra till ökad måluppfyllelse och utvecklad digital kompetens. Digitaliserings-
arbetet i skolväsendet ska även följas upp för att stödja utveckling av verksamheter 
och insatser.

Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet innebär högt uppsatta 
mål om att ta vara på digitaliseringens möjligheter. För att nå strategins mål  
har en handlingsplan för digitalisering av skolväsendet skapats. I handlings-
planen finns 18 förslag på nationella initiativ och aktiviteter för den fortsatta 
utvecklingen2. I samband med att digitaliseringsstrategin kom har skrivningar 
om digital kompetens förstärkts och förtydligats i läroplaner, kursplaner,  
examensmål och ämnesplaner. 

2 Sveriges Kommuner och Landsting (nuvarande Sveriges Kommuner och Regioner), 2019. 
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Utveckla digital kompetens

Utveckla digital kompetens

Ett viktigt syfte med digitaliseringen i skolan är att öka kvaliteten i undervisningen. 
Bland annat genom nya arbetssätt och digitala lärresurser. För att en ökad  
digitalisering i skolväsendet ska fungera för alla måste det finnas digital kompetens 
och förmåga att utveckla tillgängliga digitala lärmiljöer för barn, unga och 
vuxna med funktionsnedsättning. Digitala verktyg i lärandet är bra för många, 
men för några barn och elever är verktygen avgörande för att de ska få rätt 
förutsättningar i utbildningen. 

Digitaliseringen innebär också utmaningar. Digital teknik ger oss tillgång 
till mer information än vad vi någonsin tidigare fått. Idag är inte utmaningen 
att hitta information, utan att hitta information som är tillförlitlig och korrekt. 
Källkritik har blivit allt viktigare i undervisningen. Även etik och moral på 
nätet är ett viktigt inslag3. 

Läroplanen är tydlig med vad skolan ska bidra med i fråga om utveckling av 
elevernas förståelse och förmåga. Den tar även upp vikten av att se möjligheter 
och risker: 

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 kunna se 
möjligheter och förstå risker samt kunna värdera 
information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna 
förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett 
förhållningssätt som främjar entreprenörskap4.

Digital kompetens för alla i skolväsendet

Regeringen har gett Skolverket ett särskilt ansvar för att ta fram stöd för att 
öka den digitala kompetensen i skolväsendet. Skolverket lyfter vikten av att 
digitaliseringsfrågan berör alla nivåer i styrkedjan, från huvudmannanivå till 
gruppnivå. Oavsett skolform behöver det finnas kompetensutveckling för  
förskollärare, lärare och andra personalkategorier. 
 
 

3 Skolverket, www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../skolbibliotekarie/stark-elevers-digitala-kompetens

4 Skolverket, Lgr11, s.3.

http://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../skolbibliotekarie/stark-elevers-digitala-kompetens
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Utveckla digital kompetens

Skolledare och huvudmäns digitala kompetens är viktig när en förskola eller 
skola ska digitalisera sin verksamhet. Den som har ansvaret för att leda måste 
vara tydlig, aktiv och driva utvecklingen åt rätt håll under lång tid. Förskolan 
och skolan ska kunna hitta och bedöma hur bra olika digitala lösningar är för 
verksamheten och utveckla användningen av dem. Det är även viktigt att det 
finns tillräckligt med tid och andra resurser för digitaliseringen. Till det räknas 
pengar för uppdateringar, nyinvesteringar och kompetensutveckling av personal. 

Lärarens digitala kompetens handlar om att ha förmåga att leda skolarbetet, 
integrera digitala verktyg och resurser i undervisningen och ge eleverna tydliga 
men uppnåbara utmaningar. Det förutsätter att förskollärare, lärare och annan 
personal vet hur de kan använda digitala verktyg och välja digitala lärresurser 
genom att bedöma deras pedagogiska värde utifrån barns och elevers olika 
behov och förutsättningar. 
 
 
Planera för digitalisering 

Digitaliseringen i skolan kan utvecklas genom en tydlig samordnad lokal plan 
för digitalisering som ett stöd i verksamheten. Den bör vara kopplad till den 
nationella strategins mål5 och utgå från en helhetssyn och verksamhetsnytta. 
Samverkan, samarbete och ömsesidig förståelse mellan olika roller i förskolan 
eller skolan är viktigt. Ledning, teknikansvarig, it-pedagoger, specialpedagoger, 
speciallärare, lärare och skolbibliotekarier – alla har viktiga roller i digitaliseringen. 
Hur de olika rollerna ser ut och vilket ansvar de har behöver skrivas ner. Det 
gäller även vilket ansvar kommunen har centralt och vilket som är skolans 
lokala ansvar. 

En framgångsfaktor kan vara att samverka med andra och utforma en 
enhetlig digital lärmiljö som omfattar fler än en enstaka skola, gärna hela  
kommunen eller flera kommuner i samarbete6.  
 
 
Kartläggning och kompetensbehov 

Den digitala kompetensen i organisationen behöver kartläggas. Både de  
kortsiktiga och långsiktiga behoven av kompetensutveckling som personalen 
har bör framgå. Kartläggningen behöver också belysa digital kompetens utifrån 
ett specialpedagogiskt perspektiv på digitalt lärande. 

Den som ansvarar för planering och inköp av digitala verktyg ska ha  
kunskap om bland annat digital tillgänglighet för att välja datorer, program 
och annan teknik som fungerar för personer med funktionsnedsättning. Det 
kan innebära att olika kompetenser behöver samverka för att kunna hitta och 
bedöma hur bra olika digitala lösningar är för verksamheten. Skoldatateket 
som finns i många kommuner kan vara en viktig samarbetspartner.

5 Regeringen, 2017a

6 Riksdagen, 2016. 
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Utveckla digital kompetens

Framgångsfaktorer och risker

Digitaliseringen i skolan påverkar ledning, personal, barn, elever och vuxen-
studerande. När en verksamhet ska planera och genomföra insatser kring 
digitalisering och digitala verktyg finns framgångsfaktorer och risker som 
kan vara bra att uppmärksamma. 

• God tillgång på digitala verktyg för elever i skolan är en grundförutsätt-
ning7. Tillräcklig tillgång till trådlösa nät är en annan viktig faktor för att 
få digitaliseringen att fungera8. En utmaning som skolorna står inför är 
bland annat att förbereda sig inför att de första digitala nationella proven 
ska genomföras år 2023. 

• Tydligt ledarskap och engagemang hos rektor och övrig skolledning är  
en viktig komponent för framgångsrik användning av digitala verktyg9.  
Ansvaret att det finns digitala verktyg kan inte delegeras till enskilda  
skolor. Skolledningen kan heller inte delegera ansvaret till enskilda lärare. 

• Läraren har stor betydelse. God planering och systematik i användningen 
av digitala verktyg i undervisningen är en framgångsfaktor10. I det ingår 
även att välja rätt läromedel och stödjande tekniska resurser11. En annan 
framgångsfaktor är digital kompetens där kontinuerlig kompetensutveckling 
för lärarna är viktigt12. Faktorerna påverkar elevernas möjligheter att få 
hjälp att få en överblick över vad de ska göra, hur de kan gå tillväga, hur 
de ska navigera på internet och undvika distraktioner. Läraren kan ge 
lagom svåra utmaningar samt perspektiv över hur bra det går för dem.  
Digitala verktyg kan bland annat bidra till förbättrad läsförståelse och 
ökad läshastighet, förbättrad förmåga till matematisk problemlösning  
och ökad självständighet13. 

• Teknikens framsteg och möjligheter kan leda till ett okritiskt anammande. 
De risker i undervisningen som skolan som organisation eller enskilda 
lärare kan behöva känna till och hantera är att ostrukturerat ensamarbete 
i samband med digitaliseringen kan öka14. Oavsett tekniska verktyg behöver 
elever ett välorganiserat, lärarlett arbete, både enskilt och tillsammans. 
Ytterligare risker är att tempot i undervisningen kan öka när läraren inte 
behöver skriva på tavlan, utan istället använder färdigt digitalt material.  
 
 
 

7 Volborg Andersen & Korsgaard Sorensen, 2016a.

8 Noble, 2014.

9 Grönlund, 2014; Condie, Munroe, Seagraves & Kenesson, 2007.

10 Agélii Genlott & Grönlund, 2016; Morgan, Morgan, Johanson & Ruud, 2016; Voldborg Andersen & Korsgaard 

Sorensen, 2016a+b.

11 Morgan et al., 2016.

12 Morgan et al., 2016; Voldborg Andersen & Korsgaard Sorensen, 2016b. Okolo & Diedrich, 2014.

13 Wynne et al., 2016.

14 Grönlund, 2014. 
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Utveckla digital kompetens

Vidare kan distraktion från sociala medier leda till stress för en del elever och 
mindre lämpliga arbetsställningar kan ge fysiska besvär15. I en förändrings- 
och genomförandefas i verksamheten kan det vara en fördel om lärarna  
får möjlighet att pröva sig fram och förändra i små steg, snarare än stora 
och snabba förändringar16.

15 Grönlund, 2014.

16 Courduff, Szapkiw & Wendt, 2016.
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Lagar, riktlinjer och styrdokument

Lagar, riktlinjer och  
styrdokument

Rätten till utbildning för alla tas upp i både nationella och internationella lagar, 
riktlinjer och styrdokument. Trots det är utbildningsnivån betydligt lägre bland 
personer med funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen17. 

Digital kompetens finns nu som en del i läroplaner, kursplaner, examensmål 
och ämnesplaner. Det rör alla delar av skolväsendet, från förskola till vuxen-
utbildning. Förtydligandena ställer krav på lärare att använda digitala verktyg  
i undervisningen för att ge förutsättningar för lärande18. 

Lika värde och lika rättigheter

Alla barns lika värde och alla barns rätt till en tillgänglig utbildning är centrala 
i barnkonventionen19 och konventionen om rättigheter för personer med  
funktionsnedsättning20. Från den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk 
lag. I den visar grundprinciperna på viktiga rättigheter som ska beaktas:

17 Myndigheten för delaktighet, 2019. 

18 Skolverket, på Skolverkets webbplats finns läroplaner för de olika skolformerna  
se www.skolverket.se/innehall-a-o/landningssidor-a-o/laroplaner

19 FN, 1989.

20 FN, 2006.

Konventioner, lagar, riktlinjer och styrdokument som behöver 
beaktas i samband med skolans digitalisering är följande: 

• FN:s konvention om barnets rättigheter

• FN:s konvention om rättigheter för personer med  
funktionsnedsättning

• Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken 

• Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

• Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

• Skollagen

• Läroplaner och kursplaner

• Diskrimineringslagen

http://www.skolverket.se/innehall-a-o/landningssidor-a-o/laroplaner
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• Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får  
diskrimineras.

• Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta  
vad som bedöms vara barnets bästa.

• Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt,  
psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.

• Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i 
alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till 
barnets ålder och mognad.

Förutom de rättigheter som lyfts upp i barnkonventionen behöver förskolor 
och skolor ta hänsyn till FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Konventionen utgår från grundläggande principer om 
jämlikhet och icke-diskriminering och tar upp rättigheter i fråga om inkludering, 
lika möjligheter, tillgänglighet och jämlikhet. Konventionen innehåller även 
definitioner som har betydelse för att förstå rättigheter i relation till behov  
av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Bland dem nämns  
tillgänglig informations- och kommunikationsteknik21.

Strategin för funktionshinderpolitiken 
Sverige har också en strategi för funktionshinderpolitiken som tar upp utbildning 
och tillgängliga lärmiljöer för personer med funktionsnedsättning22. Den pekar 
på att personer med funktionsnedsättning, ska ha jämlika levnadsvillkor och 
kunna vara fullt delaktiga i samhällslivet. 

Skollagen
Även skollagen har mångfald som en viktig utgångspunkt. Enligt den ska 
utbildningen ta hänsyn till barns och elevers olika behov och att de ska få stöd 
och stimulans att utvecklas så långt som möjligt. Skolan ska också sträva efter 
att kompensera skillnader i barns och elevers förutsättningar för att kunna ta 
till sig utbildning23. 

Diskrimineringslagen
Enligt Diskrimineringslagen är bristande tillgänglighet en form av diskriminering24. 
I den ställs krav på att förskolor och skolor ska arbeta med aktiva åtgärder  
 
 

21 Regeringen, www.regeringen.se/4ae1cb/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/funktions-

hinder/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf

22 Regeringen, 2017b.

23 Skollagen, 2010:800, 1 kap, 4§.

24 Diskrimineringslagen, 2008:567, 1 kap 5§.

http://www.regeringen.se/4ae1cb/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/funktionshinder/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf
http://www.regeringen.se/4ae1cb/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/funktionshinder/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf
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genom att arbeta förebyggande för att motverka diskriminering och främja lika 
rättigheter. Barn och elever med funktionsnedsättning kan, med stöd av lagen, 
bedömas vara diskriminerade om förskolan, skolan eller fritidshemmet inte 
åtgärdar brister i tillgängligheten. 
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Tillgänglig lärmiljö

Tillgänglig lärmiljö

I en tillgänglig lärmiljö är det möjligt för alla barn att delta i aktiviteter på likvärdiga 
villkor. Undervisningen är utformad med hänsyn till olika förutsättningar att 
lära, förstå och utvecklas. Den bidrar också till att barn och elever känner 
sig delaktiga på sina egna villkor och kan få det stöd de behöver. När digitala 
verktyg och tjänster används på ett strukturerat sätt i undervisningen bidrar  
det till att lärmiljön blir tillgänglig.

Rätt förutsättningar för lärande

Lärmiljön ska vara pedagogiskt, socialt och fysiskt tillgänglig för att fungera 
för personer med olika funktionsnedsättningar. Det gynnar alla, oavsett  
funktionsförmåga. En tillgänglig lärmiljö innebär dessutom att behovet  
av extra anpassningar och särskilt stöd kan minska25. 

Till exempel kan en ljudmiljö som är anpassad för personer med nedsatt 
hörsel, för att minimera buller och störande ljud, bidra till en bättre ljudmiljö 
för alla. Detsamma kan gälla tydliggörande pedagogik, som ger förutsättningar 
för lärande för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
Struktur, ordning och tydlig information som är nödvändig för dem gynnar 
även många andra i gruppen. 

25 Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018. 

Illustrationen synliggör hur en tillgänglig lärmiljö inom ledning och stimulans 
minskar behovet av extra anpassningar och särskilt stöd.
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Tillgänglig undervisning
För att alla barn och elever ska kunna ta till sig undervisningen behöver den 
vara varierande. Det eleverna ska lära behöver läraren förklara på mer än ett 
sätt. Vissa behöver höra informationen, andra behöver se den visuellt och en 
del behöver läsa den. Digitala verktyg är bra stöd för att ge information på 
varierande sätt. 

Att tillåta barn och elever att använda olika arbetssätt för att redovisa sin 
kunskap är också viktigt. Istället för ett skriftligt prov kan muntlig redovisning 
enskilt, skriva ett blogginlägg eller göra ett poddavsnitt fungera. 

Digitalt lärande en del av en tillgänglig lärmiljö

En tillgänglig lärmiljö, där det finns digital kompetens och tillgängliga digitala 
verktyg, kan ge barn och elever förutsättningar att lära, förstå och utvecklas på 
olika sätt. Det behövs kunskap om hur de digitala verktygen kan anpassas och 
användas utifrån barnets eller elevens förutsättningar och styrkor.

Stödet med digitala verktyg kan anpassas utifrån olika funktionsförmågor. 
För elever med koncentrationssvårigheter kan verktygen vara ett stöd för att 
delta, fokusera, strukturera och även avskärma sig när det behövs. Appar och 
andra digitala verktyg, som stöd för att läsa och skriva, kan underlätta för den 
som har läs- och skrivsvårigheter. Verktygen gör det möjligt att använda samma 
studiematerial som andra i en grupp26. Andra appar eller teknik ger stöd i stavning, 
skrivning och textredigering. Digitala verktyg som översätter matematiska formler 
till tal kan bidra till att elever med matematiska svårigheter kan förbättra sina 
resultat27. 

Digitala verktyg kan förbättra förmågor för kommunikation och konversation, 
öka elevers självständighet och lärandestrategier28. De kan också öka motivationen 
och hjälpa elever att fokusera på sina uppgifter29. Elever vars lärare använder 
digitala verktyg i sin undervisning på ett medvetet och planerat sätt kan nå högre 
resultat än de annars hade gjort30. 

26 Nordström, Nilsson, Gustafson & Svensson, 2018. 

27 Noble, 2014. 

28 Wynne et al., 2016.

29 Voldborg Andersen & Korsgaard Sorensen, 2016a.

30 Agélii Genlott & Grönlund, 2016.
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Att välja digitala verktyg

En avgörande framgångsfaktor för att enskilda elever ska få det stöd de 
behöver är att lärare, specialpedagog eller speciallärare hittar de rätta digitala 
verktygen för varje elev. För att få så bra matchning som möjligt mellan elev 
och de digitala verktygen behöver användarens behov stå i centrum31. I en  
kartläggning av elevens behov ska elevens egen kompetens och önskemål eller 
preferenser lyftas fram. Även anhörigas kompetens och synpunkter om  
individens behov kan vara betydelsefullt att samla in och beakta. För att 
genomföra en systematisk matchningsprocess finns flera olika scheman  
eller vägledningar att följa. När det digitala verktyget sedan ska integreras i  
undervisningen bör det finnas tekniskt och pedagogiskt stöd och utbildning 
både för lärare och elever.  

Några aspekter att ta hänsyn till vid val av digitala verktyg: 

• Elevens behov – Vilket behov ska det digitala verktyget tillgodose? 

• Undervisningens behov – Vad tillför det digitala verktyget  
undervisningssituationen? Vilken eller vilka förmågor är digitala  
verktyget tänkt att utveckla? Hur kan du som lärare ta del av elevens  
arbete i verktyget? 

• Tillgänglighet – Vilka inställningar kan du göra gällande innehåll och 
utseende? Hur är utformningen? Hur navigerar du i det digitala verktyget? 
Finns det talsyntes eller inspelat tal? Vilka styrsätt går att använda? 

• Elevens röst – Hur upplever eleven det digitala verktyget? Hur  
självständigt kan eleven använda verktyget? Hur motiverad känner  
sig eleven att använda verktyget?

På Specialpedagogiska skolmyndighetens, SPSM:s webbplats finns ett  
analysschema att ladda ned som stöd när man väljer verktyg.

spsm.se/valja-digitala-verktyg

 
Skoldatatek 
Större delen av Sveriges kommuner har i dag tillgång till ett skoldatatek eller 
liknande verksamhet. Det är en specialpedagogisk verksamhet med kompetens 
kring digitala verktyg som kan bidra till att barn, elever och vuxna med  
 
 
 
31 Wynne et al., 2016.

http://spsm.se/valja-digitala-verktyg
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funktionsnedsättning får möjlighet att nå målen i skolan. Den kompetens som 
finns hos skoldatatek eller motsvarande kan användas i arbetet med det strategiska 
digitaliseringsarbetet hos skolhuvudmannen.

På skoldatateken finns ibland möjlighet att låna verktyg och testa dem  
inför ett eventuellt inköp32. Skolor kan få stöd att välja digitala verktyg utifrån  
elevers behov, integrera användningen av dem i undervisningen och få kompetens- 
utveckling. 

32 Skoldatatek, www.skoldatatek.se

Förutsättningar för att skapa tillgänglig digital lärmiljö
Några av de förutsättningar som har betydelse när en tillgänglig 
digital lämiljö ska utformas är 

• prioritering av frågan på huvudmannanivå och i skolledning

• tydligt ledarskap och engagemang hos rektor och övrig  
skolledning

• god beställarkompetens för inköp av digital teknik och verktyg

• en tydlig samordnad lokal plan för digitalisering, som följs upp 

• läraren har digital kompetens, ser möjligheterna och har  
förmåga att strukturera och utveckla sin undervisning

• val av digitala verktyg utifrån elevers individuella behov 

• kompetensutveckling inom teknik och pedagogik

• samverkan mellan olika roller 

• öppenhet för nya tankar och arbetssätt

• ett systematiskt arbete och en kontinuerlig dialog, även med 
eleverna.

http://www.skoldatatek.se
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Digitala verktyg

Digitala verktyg öppnar möjligheter för många barn, unga och vuxna med 
funktionsnedsättningar. För dem ger verktygen en möjlighet att utveckla  
kunskap och nå målen i sin utbildning. 

Enligt skollagen ska eleverna ha tillgång till de lärverktyg som behövs för  
en tidsenlig utbildning33. Digitala verktyg behöver finnas med från början i 
förskolans och skolans pedagogiska arbete. En förutsättning för arbetet med 
digitala verktyg är att lärare känner sig förtrogna med att använda och välja 
verktyg utifrån pedagogiskt värde och elevers olika behov och förutsättningar34. 
Undervisningen behöver därför organiseras och genomföras med ett tydligt 
syfte och mål så att de digitala verktygen stödjer elevernas lärande. Skolan har 
enligt skollagen ett särskilt ansvar för elever i behov av stöd och där kan  
digitala verktyg vara en viktig stödinsats35.

  

33 Skollagen, 2010:800. 

34 Regeringen, 2017a. 

35 Skolverket, 2017.

Digitala lärresurser 
Allt material som är digitalt och till nytta i undervisning och lärande 
är digitala lärresurser. Det kan vara stort som en hel webbplats eller 
ett läromedel eller litet som en bild eller en ljudfil. Sociala medier, 
en video, ett spel, en app, en programmeringsbar robot kan vara 
exempel på digitala lärresurser. 

Digitala verktyg 
Digitala verktyg kan vara teknisk utrustning som dator, platta,  
interaktiv skrivtavla, mobiler, robotar eller en programvara som 
används i undervisning, till exempel olika redigeringsprogram, 
presentationsprogram eller plattformsprogram. Även de olika 
digitala tjänster som skolväsendet använder för administration och 
pedagogiskt arbete, till exempel skoladministrativa tjänster, schema, 
frånvaro, lärplattformar med mera är digitala verktyg.

Digitala läromedel 
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. Materialet har 
en viss grad av interaktivitet och multimodalitet. Text, bild, ljud och 
video kan ingå i läromedlet. 
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Individuella inställningar

Möjligheten att göra individuella inställningar finns i många digitala verktyg. 
Det kan handla om att anpassa på olika sätt beroende på hur behovet av  
tillgänglighet, styrsätt, inloggning eller annat ser ut för ett barn eller en elev. 

Individuella inställningar kan till exempel innebära att det går att ändra layouten 
som bakgrundsfärg, textstorlek, teckensnitt och färger på text och understrykning. 
Fråga barnet eller eleven för att få veta vad som fungerar. För elever som vill 
och kan är det också viktigt att få lära sig att göra inställningarna själv.
 
Exempel på individuella inställningar är: 

• Ändra utseendet på innehållet. Det är viktigt för barn och elever med  
synnedsättning, men kan även underlätta för elever med läs- och  
skrivsvårigheter eller språkstörning. 

• Välja vilket innehåll som ska visas, beroende på svårighetsgrad. Att dölja 
viss information för att undvika allt för många intryck har betydelse för 
elever som är i behov av struktur. 

• Ställa in om undertext ska vara på eller av och även om ljudet ska vara  
på eller av. Den inställningen kan underlätta för barn och elever med  
hörselnedsättning.

• Koppla alternativa styrsätt till datorn. Alternativa sätt att styra är viktigt 
för elever som har svårt att koordinera sina rörelser.

Läsa med digitala verktyg

Att få en bok uppläst via datorn, appar på en platta eller en mobil är några 
alternativa sätt som används av många. För den som har svårt att läsa en tryckt 
bok kan uppläst text ha en avgörande betydelse för att få en fungerande studie-
situation. 

Digitala verktyg för läsning är bland annat e-böcker, interaktiva skrivtavlor, 
ordböcker och lexikon, talsyntes och anpassningar i ordbehandlingsprogram. 
Appar med lässtöd används bland annat vid lästräning, för att översätta mellan 
olika språk, läsa upp e-böcker och göra om text till uppläst tal. Det finns även 
OCR-program som omvandlar bild till text och läser upp innehållet. Det kan 
användas om man till exempel fotograferar text ur en bok eller text på en 
affisch. 
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Skriva med digitala verktyg

Digitala verktyg som underlättar skrivandet används av barn och elever som 
har svårt att skriva text av olika skäl. Några exempel är rättstavningsprogram, 
ljudning av bokstäver och uppläsning av text. 

Med dikterings- eller taligenkänningsprogram går det att tala in en text  
och få den i skrift. På så sätt kan eleven fokusera på innehållet i det som ska 
framföras skriftligt. 

Genom att använda ett talsyntesprogram kan eleverna lyssna till det de 
skrivit och upptäcka fel i texten. Det finns också program och appar för  
stavningskontroll av svenska och engelska som är speciellt utvecklade för  
personer med dyslexi. 

Att skriva på dator eller platta underlättar för den som har svårt att  
forma bokstäverna själv. 

Räkna med digitala verktyg

Det som de flesta av oss har tillgång till är den kalkylator som finns i alla 
datorer, plattor och mobiler. Barn och elever som har svårt med matematik  
och uträkningar kan få stöd av digitala verktyg. Vissa program har större  
sifferfönster med dubbla rader, som ger möjlighet att följa uträkningen steg  
för steg. Andra program kan läsa upp uträkningen så det går att lyssna på  
det som skrivs. 

Om matematikboken finns som digital matematikbok går det ibland att 
arbeta i den på dator och platta. Det finns även program med konkret digitalt 
material för att exempelvis lära sig klockan eller pengars värde. Digitala 
verktyg kan också användas för att visualisera, konkretisera, laborera och 
arbeta med problemlösning för att främja förmågan att resonera om och  
förstå matematik. 

Kommunicera med digitala verktyg

För att få hjälp att kommunicera finns olika former av digitala verktyg.  
De senaste årens teknikutveckling innebär också att det finns möjligheter  
att kommunicera på olika sätt – med text, bild, film och ljud, bildstöd,  
tecken som stöd eller teckenspråk. 

Digitala verktyg har särskilt stor betydelse för personer i behov av alternativa 
och kompletterande kommunikationssätt, AKK. De som har behov av AKK 
finns inom olika grupper med funktionsnedsättningar. För vissa kan det vara 
nödvändigt att ha särskilt anpassade digitala verktyg för att kunna uttrycka 
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sig, medan andra har det som komplement. Behovet av verktyg kan variera och 
förändras över tid. 

Utgångspunkten för valet av digitala verktyg för kommunikation är att de 
ska ge förutsättningar och stöd att utveckla förmågan till kommunikation med 
omgivningen. Verktygen ska också kunna användas av barnet eller eleven för 
att visa sina kunskaper. 

Det finns digitala verktyg som kan stödja kommunikation på olika sätt, till 
exempel  

• appar och program för alternativ och kompletterande kommunikation, 
AKK

• appar och program som stöd för kommunikation, språkutveckling och 
kognitivt stöd

• teckenordböcker eller ritade tecken som kan innehålla en film som visar 
hur ordet tecknas.

Planera och strukturera med digitala verktyg

För barn och elever i behov av kognitivt stöd kan tydliggörande pedagogik och 
digitala verktyg användas på olika sätt för tydlighet, planering och struktur. 

Många av de elever som behöver tydliga instruktioner, planer och stöd-
strukturer behöver få svar på varför, vad, var och med vem något ska göras. 
De behöver även få stöd för att veta hur, hur länge och hur mycket något ska 
göras. Dessutom måste det vara tydligt vad som händer sen, när en aktivitet är 
avslutad.  

Bildstöd används för att underlätta kommunikation och kan vara avgörande 
för att en del elever ska kunna följa med i undervisningen och kunna skapa 
förståelse. Det kan även användas för att skapa struktur med hjälp av scheman 
över dagen. I vissa symbolhanteringsprogram, som innehåller färdiga bildbaser, 
kan egna bilder och foton läggas till.

Exempel på digitala verktyg för kognitivt stöd: 

• Digitala almanackor kan användas av den som har behov av struktur och 
påminnelser inför olika händelser, stöd för tidsuppfattning och planering.

• Timer och tidtagarur kan hjälpa elever som har svårt med tidsuppfattning. 

• Kameran i en platta eller mobiltelefon fungerar som digitalt verktyg för att 
minnas, dokumentera eller få förtydliganden. 

• Digitala tankekartor kan användas för att skapa struktur, minnas och se 
hur saker hänger ihop. 
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Digitala läromedel

De digitala formaten för läromedel har förändrats över tid. Från att elever fått 
sina digitala läromedel på disketter, usb och senare nedladdningsbara format 
finns det nu plattformar som erbjuder rent webbaserade läromedel. Det  
innebär att de lättare kan uppdateras och därmed hållas aktuella. Det finns  
ofta funktioner som gör att lärare kan följa elevernas progression och  
kommunicera kring lärandet. Det innebär också stora möjligheter till  
individuella inställningar.

Digitala läromedel med möjlighet att få text uppläst, göra individuella 
inställningar, koppla på digitala verktyg som rättstavning och ordprediktion 
samt egna styrsätt innebär en hög grad av tillgänglighet. Webbaserade material 
ger också eleverna möjligheten att koppla på sina egna individuella verktyg och 
önskade inställningar via sin webbläsare. 

Det finns olika typer av digitala läromedel, här följer några exempel36: 

• Färdighetsträningsprogram ger varierad mängdträning och direkt  
återkoppling. Många läromedelsförlag erbjuder adaptiva program som 
kan anpassa sig efter elevens kunskapsnivå.

• Interaktiva böcker bygger ofta på en tryckt bok och kan innehålla bilder, 
filmer, förklarande animationer, övningar, tester med mera som eleven kan 
ta del av.

• Digitala lärspel är ofta inramade av en berättelse och eleven får utföra 
olika uppgifter eller lösa problem som är knutna till lärandemålen i spelet.

Det finns även tillgängliggjorda digitala versioner av tryckta läromedel i 
e-boksformat som Daisy, Textview och HTML. De gör det möjligt för elever i 
behov av tillgängliggjort material att använda samma läromedel som andra i en 
grupp. 

36 Skolverket, larportalen.skolverket.se/#/modul/0-digitalisering/Grundskola/201_Leda_och%20_lara_i_teknik-

tata_klassrum/del_03/ (i texten utifrån referensen benämns färdighetsträningsprogram drillprogram).

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/0-digitalisering/Grundskola/201_Leda_och _lara_i_tekniktata_klassrum/del_03/
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/0-digitalisering/Grundskola/201_Leda_och _lara_i_tekniktata_klassrum/del_03/
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Roller och ansvar 

En tydlig ansvarsfördelning har betydelse för att barn, elever och vuxna  
får stöd utifrån sina behov av digitala verktyg och tillgång till anpassningar.  
I den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet är ansvaret för  
digitaliseringen tydligt utpekat37. Det utgår från ett tydligt ledarskap i syfte  
att öka kvaliteten i undervisningen. Det räcker inte med att lärare blir duktigare 
på att använda datorer. Arbetssätt, digitala lärresurser och undervisning måste 
förändras i alla klassrum. 

Roller och ansvar kan se olika ut i olika verksamheter. I vissa fall styrs 
ansvaret av lagar och förordningar och i andra fall är det upp till skolhuvud-
mannen att fördela roller och ansvar. Här lyfter vi några roller och ansvar som 
har betydelse för digitalt lärande.

Skolledare och skolhuvudman 

Skolledare har tillsammans med skolhuvudmannen centrala roller i digitalise-
ringen av skolan. De ska leda den digitala utvecklingen där förändringar ska 
genomföras. Digitaliseringsarbetet behöver ingå som en del i det systematiska 
kvalitetsarbetet38.

Skolhuvudmannen ska ge förutsättningar för ett pedagogiskt användande av 
digitala verktyg som ger stöd för alla barn och elever att nå målen. Bland annat 
genom resurstilldelning som tar hänsyn till behovet av ökad digitalisering enligt 
läroplaner och andra styrdokument.

Den som är ansvarig för digitaliseringsfrågorna på skolhuvudmannanivå 
behöver ha kunskap om den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet 
och den utveckling som sker kopplat till den. Huvudmannen har även ett över-
gripande ansvar för att det finns en plan för digitalisering av alla verksamheter. 
Planen ska bidra till samverkan mellan teknik och pedagogik samt skapa förut-
sättningar för den kompetensutveckling som behövs på alla nivåer.

En grundförutsättning för att utveckla ett digitalt lärande är att både den 
tekniska och den pedagogiska supporten fungerar. När antalet datorer, plattor 
och digitala verktyg ökar blir behovet större av att det finns tydliga avtal kring 
hur drift, service och support ska fungera.

Skolans digitala infrastruktur måste också i många fall utvecklas för att de 
första digitala nationella proven ska kunna genomföras 202339. Bland annat  
 

37 Regeringen, 2017a.

38 Skolverket, www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/systematiskt-kvalitetsarbete

39 Skolverket, www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020-01-23-andrad-tidplan-

for-digitala-nationella-prov 

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/systematiskt-kvalitetsarbete
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020-01-23-andrad-tidplan-for-digitala-nationella-prov
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020-01-23-andrad-tidplan-for-digitala-nationella-prov
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020-01-23-andrad-tidplan-for-digitala-nationella-prov
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behöver det trådlösa nätverket på skolan ha tillräcklig kapacitet för att samtliga 
elever inom en årskurs ska kunna streama film samtidigt. 

Skolledaren behöver förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och 
skolan och hur undervisningen kan utvecklas för att allt fler barn och elever ska 
nå sina mål. Skolledaren ska veta hur digital kompetens beskrivs i läroplaner,  
kursplaner och ämnesplaner. Utöver det ska hen förstå hur digitala verktyg  
och infrastruktur samverkar för att skapa en bra digital arbetsmiljö.

Som skolledare är det även viktigt att se till att det finns anpassade och  
fungerande arbetssätt med digitala verktyg utifrån barns och elevers olika 
behov och förutsättningar. Det kan vara helt avgörande för barn och elever 
med funktionsnedsättning. Skolledaren ska skapa goda förutsättningar så att 
all personal får möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte kring 
digitalt lärande.  
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Skolledarens checklista  

• Stöd till skolledare: Vilka resurser finns hos skolhuvudmannen? 

• Läroplanen: Vad säger den om digitalt lärande? 

• Digital lärmiljö: Hur ser vi till att alla elever kan få tillgång till 
de digitala verktyg, läromedel och andra lärresurser de behöver? 
Hur skapar vi rutiner för utbildning och användning i lärandet 
för eleverna? 

• Teknisk utrustning: Vilken utrustning finns och vad behövs  
ytterligare? Vilken tillgång till digitala verktyg kan vi garantera 
utifrån alla elevers olika behov? 

• Programvara: Vilka digitala verktyg, program, appar och  
funktioner finns? Vilka möjligheter finns att välja utifrån  
elevens behov? 

• Tillgänglighet: Kan teknisk utrustning och program anpassas 
individuellt? Kan olika användare få anpassade utseenden och 
funktioner? Finns kunskap om möjligheten att anpassa? Har  
alla förutsättningar att kunna logga in?

• Samverkan mellan personer som arbetar med pedagogik och 
teknik: Hur är den organiserad? Finns förutsättningar att mötas? 
Vem är ansvarig? 

• Kompetensutveckling: Vilken kompetens har vi? Vilken kompetens 
behöver vi? Kan vi utnyttja de resurser och den kunskap vi  
har på ett mer effektivt sätt? Vilka rutiner har vi för kollegialt  
lärande? Hur ges tid för detta för all personal? 

• Pedagogisk resurs för digitalisering: Finns det ett skoldatatek 
eller liknande verksamhet? Finns det it-pedagog? Hur samverkar 
vi?

• Skolbibliotek: Hur används skolbiblioteket som stöd i frågor om 
tillgängliga digitala format? Vilka resurser har vi? Hur samverkar 
vi? 

• Internet och sociala medier: Hur används de i det pedagogiska 
arbetet? Har vi en policy? 

• Arbetsmiljö: Behöver stol, bord, styrsätt, skärm och belysning 
anpassas? Finns tangentbord, hörlurar och mikrofoner? 

• Teknisk support: Hur får pedagoger och elever stöd? Hur sker 
felanmälan när någonting inte fungerar? Hur lång tid får det ta 
innan fel blir åtgärdade? Finns tydliga avtal som definierar hur 
drift, service och support ska fungera?  
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Lärare 

Läraren har en nyckelroll när det gäller att ta tillvara digitaliseringens möjligheter 
i klassrummet. Fokus i den rollen ligger på digital kompetens, pedagogisk 
användning och förmåga att välja ut och anpassa digitala verktyg utifrån olika 
elevers behov. Det är också centralt att den pedagogiska användningen sker 
planerat och systematiskt, det är då digitala verktyg som stöd i lärandet blir  
en framgångsfaktor40.

Digitalt lärande ger resultat när det ingår som en naturlig del i undervisningen 
för att nå kunskapskraven. Det förutsätter att datorer och annan utrustning 
fungerar och att handledning och support finns tillgänglig när den behövs. 

En annan viktig förutsättning för framgång i användningen av digitala 
verktyg är pedagogens förmåga att hitta och anpassa de digitala verktygen 
som fungerar för eleven. En sådan matchningsprocess mellan elev och verktyg 
behöver bli grundligt och systematiskt genomförd41. 

40  Agélii Genlott & Grönlund, 2016; Morgan et al., 2016; Voldborg Andersen & Korsgaard Sorensen, 2016a+b.

41  Wynne et al., 2016.

Lärarens checklista 

• Har jag kunskap om möjligheter med digitalt lärande för  
att kunna utveckla arbetet? 

• Hur kan jag undersöka olika sätt att använda digitala verktyg 
för att utveckla undervisningen?

• Har jag kunskap om matchning och hur olika digitala verktyg 
kan användas för att ge stöd till elever med olika förutsättningar 
och behov? 

• Har jag kunskap om vad läroplanen tar upp om digital kompe-
tens och hur kan jag omsätta det till praktik i undervisningen? 

• Planerar jag undervisningen så att elever kan använda digitala 
verktyg som stöd i sitt lärande? 

• Kommunicerar jag genom digitala medier på sätt som fungerar 
för mig och dem jag vill nå?

• Hur använder jag källkritik på internet i undervisningen? 

• Uppmärksammar jag frågor om etik, moral och integritet på 
internet? 

• Är jag medveten om upphovsrätt och hur innehåll får användas 
och delas från internet? 
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Specialpedagog och speciallärare 

Specialpedagoger och speciallärare ingår i skolans elevhälsa och har viktiga 
roller i förhållande till elever i behov av anpassningar och särskilt stöd. I rollen 
är ett främjande och förebyggande arbete prioriterat, liksom att bidra med 
specialpedagogiskt perspektiv där det behövs, till exempel när digitala verktyg 
är en del av stödet. Ibland innebär rollen att vara ett stöd till skolledning och 
arbetslag, men det finns även behov av att kunna ge ett stöd till eleverna. 

Kompetensen behöver finnas med i planeringsarbete, utvärderingar och  
liknande där frågor om tillgänglighet, likvärdighet, delaktighet och jämlikhet  
är på agendan. Tillsammans med övrig personal kan specialpedagog eller  
speciallärare koppla den vardagliga verksamheten till kunskapskraven och 
fokusera på att arbeta för att fler ska nå kunskapsmålen i skolan. 

Specialpedagogens och speciallärarens roll innebär att vara 

• ambassadör för elever där en funktionsnedsättning kan få  
konsekvenser för lärandet

• utbildare av personal och elever i användandet av program och  
arbetssätt som stödjer lärandet hos elever med funktionsnedsättning

• kvalificerad samtalspartners för skolledning och kollegor 

• nyckelperson i arbetet med digitalt lärande och specialpedagogik.

Skolbibliotekarie 

Skolbibliotekarien har en betydelsefull roll i den digitaliserade skolan.  
Skolinspektionen konstaterade i sin kvalitetsgranskning av undervisningen  
i källkritik att samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie är bra för  
verksamheten42. Enligt läroplanerna ska skolbibliotekets verksamhet användas 
som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och  
digitala kompetens. Eleverna ska bland annat arbeta med ett kritiskt och 
ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, informationssökning och  
källkritik. Genom skolbiblioteket kan lärare och elever få stöd när litteratur 
och läromedel i tillgängliga digitala format, till exempel talböcker, ska beställas. 
 
 
 

42  Skolinspektionen, 2018.
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It-pedagog

Många skolor har it-pedagoger anställda. I den rollen ingår att utveckla och 
handleda lärare i användningen av de digitala verktygen i verksamheten med 
pedagogiskt fokus. Ibland förekommer även direkt arbete med elever.

I samråd med skolledning ska it-pedagogen skapa förutsättningar som gynnar 
digitalt lärande i skolan. Det kan ske genom arbete på olika nivåer som kan 
främja nyttjandet av de digitala möjligheterna i undervisningen.

Teknikansvarig

Elever och personal behöver digitala verktyg och tjänster som är ändamålsenliga, 
behovsanpassade och lätta att använda. Det behövs en it-miljö där olika 
system, tjänster och verktyg samspelar. 

Den som är teknikansvarig behöver förstå de krav och frågor som ställs 
inom digitalisering i skolväsendet.  

Det handlar bland annat om att känna till och beakta krav på tillgänglighet 
vid inköp av digitala verktyg, ha kunskap om systemkrav som kan påverka 
elevers möjligheter och att få tillgång till nödvändiga digitala verktyg.

Samarbete och dialog mellan teknikansvarig och it-pedagog är av stor vikt 
för att stödet till elever i behov av digitala verktyg ska fungera. 
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Tekniktrender och framtid 

Digitaliseringen i samhället utvecklas oerhört snabbt och kommer även  
fortsättningsvis att påverka den digitala utvecklingen i skolan. Bland de  
trender inom digital teknik som redan märks av i dagens undervisning finns 
artificiell intelligens, 3D-upplevelser, spelinspirerat lärande och robotar. De 
förekommer i undervisning, även om en del av tekniken är ganska ovanligt 
förekommande i klassrummen. 

Artificiell intelligens i undervisningen

I framtiden skulle artificiell intelligens, AI, kunna hjälpa lärare att ge individuellt 
stöd till elever. Idag är det svårt att anpassa undervisning och lärmiljö till varje 
enskild elevs förutsättningar i alla ämnen och situationer. 

AI är en teknik som skapar intelligenta maskiner eller datorprogram. De 
efterliknar människors och djurs intelligens. Till exempel kan AI efterlikna  
förmågan att lära sig av tidigare erfarenheter, förstå naturligt språk, lösa problem, 
upptäcka mönster och regler genom datainsamling. 

AI kan i framtiden bidra till att förändra utbildningen på alla nivåer, särskilt 
genom individualisering. Att använda AI i klassrum och undervisning kan göra 
att den blir mer tillgänglig för alla elever, oavsett nationalitet, språk eller funktions-
nedsättning. Verktyg för automatiserad översättning av talat språk utvecklas 
snabbt. AI kan alltså bidra till att överbrygga språkbarriärer. Det kan också 
användas för att ge elever hjälp både under och efter skoltid. Med en avancerad 
röststyrning kan eleven ställa frågor och få både svar och motfrågor, precis som 
ett vanligt samtal. 

3D-upplevelser i undervisningen

Virtual reality, VR, betyder på svenska virtuell verklighet. Den tredimensionella 
digitala tekniken gör det möjligt för elever att uppleva och delta i undervis-
ningssituationer utanför klassrummet och i situationer som annars skulle vara 
oåtkomliga. VR kan exempelvis användas för att förbereda elever på en ny 
situation. Det kan vara att besöka en ny skola, gå på studiebesök eller se hur 
allt fungerar i matsalen. Att först få uppleva situationen genom VR kan ge 
trygghet för barn och elever som upplever det jobbigt med nya miljöer. 

När man upplever verkligheten virtuellt har man på sig speciella VR-glas-
ögon med en skärm som placeras framför ögonen. Glasögonen är designade så 
att de stänger ute omgivningen. Ibland använder man även hörlurar till dem. 
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Genom VR kan barn och elever till exempel besöka historiska byggnader  
och uppleva hur det såg ut där för länge sedan. Man kan även vara inne i  
en mikroskopiskt liten miljö, som att vara inne i människokroppen.

Spelinspirerat lärande i undervisningen

Spelinspirerat lärande drar nytta av spel eller spelkomponenter för att under-
lätta och locka till lärande. Eleven kan till exempel utföra olika uppgifter  
eller lösa problem som är knutna till lärandemålen i spelet. Syftet är att öka  
motivation, engagemang och lärande. 

Robotar i undervisningen

Robotar kan göra det möjligt att medverka i undervisningen på distans om ett 
barn eller en elev av någon anledning inte kan vara i skolan. Roboten kan då 
röra sig och styras på distans av eleven med hjälp av en skärm, kamera och 
högtalare. Eleven kan då följa och interagera med andra i undervisningen trots 
att hen inte fysiskt är där. Robotar används också i teknikundervisningen för 
att öva programmering och algoritmiskt tänkande.

Framtiden

Den digitala tekniken ger många nya möjligheter. Ingen kan veta exakt hur 
framtiden kommer att se ut. Det är viktigt att komma ihåg att varken digitalisering 
eller digitala verktyg i sig själva har förmågan att skapa inkludering, delaktighet 
eller ökad måluppfyllelse. Men tar vi vara på möjligheterna på ett bra och 
strukturerat sätt och arbetar för att tekniken ska inkludera människor, kan det 
bidra till att barn, elever och vuxenstuderande får likvärdiga förutsättningar för 
delaktighet och kunskapsutveckling i skolan och i sitt livslånga lärande.  
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Behöver du veta mer eller hitta 
kompetensutveckling?

De som vet mest om sina behov av digitala verktyg är de personer med funktions-
nedsättning som ska använda dem. Det är därför en bra idé att fråga barnen 
och eleverna själva. I övrigt finns mer information om digitalt lärande för barn, 
unga och vuxna med funktionsnedsättning hos olika aktörer, bland annat hos 
oss på Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Kompetensutveckling för personal är nödvändig för att lyckas med digitali-
seringen av förskolan och skolan. Även där finns många olika aktörer som kan 
ge vidareutbildning, både statliga och privata. Vi har valt att presentera olika 
former av kompetensutveckling skolor kan få av Skolverket, skoldatatek och 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Skolverket

Digitalisering är ett av Skolverkets prioriterade områden. På myndighetens 
webbplats finns information och stöd som rör digitalisering i förskola, skola 
och vuxenutbildning43. Här finns också läroplaner, kursplaner, examensmål  
och ämnesplaner med skrivningarna om digital kompetens samt uppföljning  
av skolans digitaliseringsarbete.

Skolverket erbjuder kurser, utbildningar och annat material, till exempel 
poddar som rör digitalisering i skolan. Myndigheten har även kostnadsfritt 
material44. På Lärportalen finns material som stöd för skolpersonal som ska 
utveckla undervisningen tillsammans med sina kollegor45. På Skolverkets 
utbildningsplattform finns webbkurser inom ett flertal områden. Kurserna  
går att göra enskilt eller tillsammans med andra46.

Skoldatatek

Skoldatatek arbetar med kompetensutveckling och information om digitalise-
ring ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Större delen av Sveriges kommuner 
har tillgång till ett skoldatatek eller liknande verksamhet. Där finns möjlighet 

43  Skolverket, www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering

44  Skolverket, www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling

45  Skolverket, larportalen.skolverket.se

46  Skolverket, utbildningar.skolverket.se

http://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering
http://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling
http://larportalen.skolverket.se
http://utbildningar.skolverket.se
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att låna verktyg, få stöd att välja digitala verktyg utifrån elevers behov,  
integrera användningen av digitala verktyg i undervisningen och få  
kompetensutveckling47. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ger stöd till förskolor, skolor och 
vuxenutbildningar som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga 
för alla. På myndighetens webbplats, spsm.se, finns information om digitalt 
lärande för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning, möjligheter att 
söka specialpedagogiskt stöd, ställa frågor via telefon eller webb eller hitta svar 
på tidigare ställda frågor. Där finns även utbudet av fortbildning, där en del av 
kurserna har fokus på digitalt lärande och tillgänglig lärmiljö48.

I söktjänsten Hitta läromedel, hittalaromedel.spsm.se, kan du söka och  
jämföra läromedel, till exempel olika digitala format, utifrån hur tillgängliga  
de är för elevers olika behov.  

47  Skoldatatek, www.skoldatatek.se

48  Specialpedagogiska skolmyndigheten, www.spsm.se/kurser--aktiviteter/

http://spsm.se
http://hittalaromedel.spsm.se
http://www.skoldatatek.se/
http://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/
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