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Titel 
Nätbaserad utbildning – En studie om tillgänglig lärmiljö och inkludering 
 
English title 
Online Education –  A Study on Accessible Learning Environment and Inclusion 
 
Abstrakt 
I takt med att samhället utvecklas skapas nya möjligheter vad gäller utbildningsformer. 
Detta arbete syftar till att ur ett specialpedagogiskt perspektiv analysera och 
problematisera nätbaserad utbildning. Metoden som användes var en systematisk 
litteraturstudie där fokus var på att identifiera faktorer kopplade till inkludering samt 
hur den digitala miljön kan förstås i förhållande till andra miljöer inom tillgänglig 
lärmiljö. Resultatet visar att det finns flera faktorer som påverkar inkludering både på 
organisations-, grupp- och individnivå samt att den digitala miljön kan förstås på 
flertalet olika sätt i förhållande till de andra miljöerna.  
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1. Inledning 
Sedan fem år tillbaka arbetar jag på en gymnasieskola med nätbaserad utbildning, 
Korrespondensgymnasiet, först som lärare och snart som specialpedagog. Nätbaserad 
utbildning innebär i detta fall att eleverna studerar över nätet och därmed inte fysiskt 
befinner sig på skolan. Under utbildningen till specialpedagog har det för mig handlat 
mycket om att omsätta det vi lär oss, vilket ofta har varit kopplat till en fysisk skolmiljö 
och undervisning, till att fungera i en digital värld. Många av de aspekter som har lyfts 
skiljer sig inte nämnvärt åt mellan de två skolformerna förutom två huvudområden inom 
specialpedagogiken, inkludering och tillgänglig lärmiljö. Detta är två områden jag 
intresserar mig mycket för och däri ligger min inspiration och mitt forskningsintresse, 
att ur ett specialpedagogiskt perspektiv mer ingående undersöka just inkludering och 
tillgänglig lärmiljö kopplat till nätbaserad utbildning.  
 
1.1 Inspiration och forskningsintresse 
De samhällsförändringar som idag pågår beskrivs ibland som en tredje industriell 
revolution där informationstekniken både är en del av och en motor i utvecklingen 
(Lundgren, 2014). Vi lever i ett samhälle där digitala verktyg har tagit en allt större plats 
i flera samhällsfunktioner vilket medför att skola och utbildning måste ta ställning till 
dessa digitala verktyg för att skolan skall följa med i den samhällsutveckling som pågår 
(Lantz-Andersson & Säljö, 2014). Samhället har idag nått en punkt där digitala verktyg 
i högre grad än tidigare är accepterade inom skolans värld och används för kunskapande 
och lärande samtidigt som den diskurs som förs handlar om vad skola är och vad 
undervisning och lärande är i ett digitalt samhälle. Vidare menar Lantz-Andersson och 
Säljö att digitaliseringen inte per automatik medför att pedagogiken förändras men att 
de som är verksamma inom det pedagogiska fältet kan behöva förändra sina 
pedagogiska utgångspunkter och utveckla nya strategier i samspelet både med innehållet 
och med eleverna. En av de största utmaningarna handlar om att förändra det 
traditionella sätt som finns att organisera lärande och se bortom den 
undervisningstradition som finns gällande klassrumsaktiviteter samt ställa sig frågan 
vilken lärarens roll blir i digitala omgivningar (a.a.). Mina tankar när jag läser om 
digitaliseringen är hur skolan påverkas av samhällsutvecklingen och att skolan för att 
vara en del i denna måste se till att eleverna får med sig det de behöver för livet efter 
skolan. Samtidigt finns det en grund skolan vilar på, en grund som bland annat 
innefattar pedagogik och didaktik, och för mig är det som är mest intressant mötet 
mellan den grund vi har och den samhällsutveckling som pågår.  
 
Det finns idag i Sverige tre skolor som får ge hela utbildningen över nätet och dessa är 
Sofia Distansundervisning för elever i årskurs sex till nio och Hermods AB och 
Korrespondensgymnasiet för gymnasieelever (SOU 2017:44). SKL, Sveriges 
Kommuner och Landsting, publicerade 2016 ett uttalande på sin hemsida i vilket de 
skriver att möjligheten till att studera över nätet skulle stärka likvärdig utbildning 
eftersom det idag finns många elever som av varierande anledningar inte kan eller vill 
delta i traditionell klassrumsundervisning. SKL menar också att lagstiftningen som styr 
nätbaserad utbildning i framtiden måste ses över för att kunna erbjuda fler elever en 
bättre utbildning (SKL, 2016). Utbildningsdepartementet har genomfört en utredning 
som bland annat har handlat om distansundervisning och slutbetänkandet lades fram i 
maj 2017. I slutbetänkandet står det att distansundervisning, utifrån ett elevperspektiv, 
bör tillåtas och att det främst skall gälla elever som på grund av en problematisk 
situation inte har möjlighet att delta i den vanliga undervisningen (SOU 2017:44). 
Förslaget är att endast elever som inte har möjlighet att delta i den vanliga 
undervisningen på grund av dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik 



 

 2 

skall vara aktuella för distansundervisning, men utredningen öppnar också upp för att 
elever skall kunna ange andra särskilda skäl. Som särskilda skäl anger utredningen 
bland annat om eleven har aktiviteter som gör det svårt att delta i vanlig undervisning 
samt om eleven elitsatsar inom idrott (a.a.). 
  
Det framgår också ett förslag på hur distansutbildning ska definieras i skollagen och där 
står det i slutbetänkandet “Distansundervisning ska definieras som interaktiv 
undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och 
lärare kan vara åtskilda i både rum och tid.” (SOU 2017:44:428) Vidare står det att 
undervisning i realtid bör vara att föredra om det är vad eleven behöver (SOU 2017:44). 
Utredningen menar också att distansundervisning skulle innebära mindre lärarledd 
undervisningstid och att kraven på garanterad undervisningstid därmed inte skall gälla. 
Det framgår däremot tydligt att läraren skall ha regelbunden direktkontakt med eleven. 
Förslaget i utredningen är att alla huvudmän, även privata, skall kunna ansöka hos 
Statens skolinspektion om att bedriva distansundervisning (a.a.). 
  
Om utredningens förslag går igenom och blir lag kan det komma att innebära en stor 
förändring i den svenska skolan. Det kommer att krävas kompetens för att möta 
eleverna och detta innebär att det även kommer att påverka det specialpedagogiska fältet 
inom grund- och gymnasieskolan. Om förslaget på att bortse från den garanterade 
undervisningstiden går igenom kommer det också att innebära att det måste finnas 
tillgängliga lärmiljöer och ett förhållningssätt som främjar inkludering. 
 
1.2 Elevhälsans roll och uppdrag 
Syftet med att lyfta elevhälsans roll och uppdrag är dels för att ge en kort introduktion i 
detta och dels för att sätta ramen för arbetet. Jag kommer också i slutet av arbetet att 
återkoppla till just elevhälsans roll och uppdrag. Enligt Skollagen (SFS 2010:800, 2. 
kap. 25 §) skall elevhälsan arbeta med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens 
mål och elevhälsans arbete skall främst vara förebyggande och hälsofrämjande. 
Elevhälsan skall också enligt Nilsson (2014:10) ”[…] bidra till att skapa miljöer som 
främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.” Ett av huvudsyftena med att ha en 
samlad elevhälsa är för att den tillsammans med den pedagogiska personalen skall 
arbeta med att utforma en god lärmiljö för eleverna, både på individnivå och på en 
generell nivå och anpassa den för att skapa goda förutsättningar för eleverna 
(Socialstyrelsen, 2016). Innan stödinsatser på individnivå sätts in är det viktigt att 
skolan har sett över hur situationen runt eleven ser ut och det innebär bland annat att 
undersöka hur elevernas lärmiljö är organiserad (Skolverket, 2014a). Skolverket påtalar 
också att en utredning om behov av särskilt stöd kan resultera i att eleven inte är i behov 
av särskilt stöd om skolan arbetar med att skapa en bättre lärmiljö. I detta arbete ingår 
det i den specialpedagogiska yrkesrollen både att medverka i det förebyggande arbetet 
för att undanröja hinder i lärmiljön och att stödja lärarna i att realisera detta (a.a.). Ett 
förebyggande arbete innebär att ställa sig utanför det vardagliga arbetet på åtgärdande 
nivå för att kunna söka efter samband för vilka insatser som kan behövas, analysera 
mönster över tid och gå igenom utvärderingar (Partanen, 2012). 
 
Skolan måste arbeta både mot kunskapsmål och sociala mål eftersom en av de viktigaste 
skyddsfaktorerna för ungdomar är att klara skolan (Nilsson, 2014). Elevhälsans roll i det 
systematiska kvalitetsarbetet är att ständigt utveckla sitt arbete för att identifiera 
områden som är av betydelse för måluppfyllelsen samt följa upp hur arbetsinsatserna 
skapar förutsättningar för eleverna att nå målen, både kunskapsmålen och 
värdegrundsmålen (a.a.). 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att genom en systematisk litteraturstudie utifrån ett specialpedagogiskt 
perspektiv analysera och problematisera nätbaserad utbildning. 
 
Frågeställningarna kopplade till ovanstående syfte är: 

• Vilka faktorer kan påverka inkludering inom nätbaserad utbildning? 
• Hur kan den digitala miljön förstås i förhållande till den sociala, den 

pedagogiska och den fysiska miljön? 
 
Anledningen till att begreppet nätbaserad utbildning används i syftet är för att det är ett 
samlingsbegrepp för olika former av nätbaserade studier och detta kommer att 
redogöras för mer ingående i nästa kapitel. Inom den nätbaserade utbildningen är den 
digitala miljön bärande och därför undersöks i den andra frågeställningen denna i 
förhållande till de andra tre miljöerna. Tanken bakom detta är att få en uppfattning om 
hur den digitala miljön inom nätbaserad utbildning kan förstås i förhållande till de andra 
tre miljöerna. Hur den förstås i förhållande till de andra miljöerna kan komma att 
påverka hur tillgänglig lärmiljö diskuteras när det kommer till nätbaserad utbildning. 
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2. Bakgrund  
I detta kapitel ringas problematiken inom det valda intresseområdet in och kapitlet 
belyser komplexiteten gällande tillgänglig lärmiljö och inkludering inom nätbaserad 
utbildning. Kapitlet inleds med en genomgång av utvecklingen inom nätbaserad 
utbildning där såväl fördelar som nackdelar med olika aspekter inom utbildningsformen 
lyfts. Kapitlet tar vidare upp kommunikation inom nätbaserad utbildning och slutligen 
faktorer kopplade till lärande och lärandegemenskap.   
 
2.1 Utvecklingen av nätbaserad utbildning  
Nätbaserad utbildning är något som har utvecklats ur distansutbildning och denna 
utveckling beskrivs oftast i tre generationer vilka inte är bundna till specifika tidpunkter 
utan det handlar snarare om utvecklingen av tekniska möjligheter (Hrastinski, 2009). 
Den första generationens distansutbildning, vilken också brukar kallas 
korrespondensutbildning, syftade till att nå ut till ett stort antal elever där fokus var att 
förmedla kunskap och studenterna som deltog i utbildningen kunde själva välja när de 
ville studera och i vilken takt. Kommunikationen mellan lärare och studenter skedde 
oftast per post och senare via telefon och mail. Inom denna generation var det vanligt att 
studenterna studerade med hjälp av så kallade kursguider och det var samtidigt ovanligt 
med grupparbeten eftersom det inte fanns tekniska möjligheter till att genomföra denna 
typ av aktivitet (a.a.). En avigsida med denna form av distansutbildning är enligt Bååth 
(2001) just att distansstudier kan upplevas som ensamt eftersom det inte finns någon 
man direkt kan fråga om man inte förstår eller någon att berätta om det man har läst för. 
Distansstudier ställer också enligt Bååth stora krav på studiedisciplinen hos deltagaren i 
och med att det krävs en stor förmåga att själv planera och organisera sina studier. 
Många nätbaserade utbildningar som finns idag är enligt Hratstinski (2009) fortfarande 
uppbyggda enligt principerna i den första generationens distansutbildning, att en lärare 
möter många elever, att läraren föreläser och studenterna lyssnar och att det i huvudsak 
handlar om att läraren skall förmedla kunskap till studenterna. Det har dock skett ett 
paradigmskifte som innebär en förflyttning från distansutbildning som har handlat om 
individen till nätbaserad utbildning och möjligheten till sociala lärmiljöer och 
gemensamt lärande (a.a.).  
 
Den andra generationens nätbaserad utbildning växte fram i mitten av 1900-talet och var 
baserad på tanken om massproduktion där radio och TV användes för att studenterna 
skulle kunna se och lyssna på sina lärare samt virtuellt göra besök på olika platser 
(Hratstinski, 2009). Att producera materialet var mycket kostsamt och kommunikation 
var fortfarande något som inte ägde rum i någon större utsträckning till dess att intresset 
för grupparbeten började öka och studenterna grupperades utifrån var de geografiskt sett 
befann sig så att de skulle ha möjlighet att träffas. Vi kan än idag se spår av den andra 
generationens utveckling och ur denna har det bland annat vuxit fram ny teknik som 
exempelvis simulering. Slutligen har vi den tredje generationen där det finns teknik som 
stödjer kommunikation och datorstödd kommunikation sägs vara en av 
grundkomponenterna inom dagens nätbaserade utbildning. Istället för den första 
generationens fokus, en lärare till många studenter, är det numera principen många till 
många som driver utvecklingen framåt. Med många till många menas att det inte endast 
är läraren som har kontakt med enskilda elever utan att eleverna också har kontakt med 
varandra. Gemensamt skapande av innehåll och sociala relationer har blivit det som 
kännetecknar där utvecklingen idag befinner sig och det talas om att nätbaserad 
utbildning håller på att utvecklas mot ännu en ny generation. Det som är viktigt att 
nämna i detta sammanhang är att dagens nätbaserade utbildning oftast innehåller 
komponenter från alla tre generationer (a.a.).  
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2.2 Kommunikation inom nätbaserad utbildning 
Tekniken i sig determinerar inte vilka interaktionsmönster som finns men den sätter 
däremot ramar för den sociala interaktionen, både genom att begränsa vissa handlingar 
och möjliggöra andra (Kluge m. fl., 2014). Samma teknik kan också beroende på hur 
den används bidra till olika utfall och en väldesignad teknisk lärmiljö är i sig ingen 
garanti för att det skall äga rum produktiva lärprocesser. Det finns enligt Hrastinski 
(2009) olika sätt att kommunicera på inom nätbaserad utbildning och Hrastinski har 
sammanställt en typologi som innefattar aktiv kommunikation, informationsutbyte, 
planering, socialt stöd och fåordig kommunikation. Aktiv kommunikation innebär att 
aktivt engagera sig, informationsutbyte handlar om att ställa och besvara frågor samt 
dela information och uttrycka tankar medan planering berör moment så som att 
koordinera gemensamma arbeten och ta ansvar för att fördela uppgifter. Socialt stöd är 
kopplat till att ge andra studenter råd och känslomässigt stöd och fåordig 
kommunikation är studenter som inte är lika aktiva som andra i att bidra med egna 
inlägg men som aktivt deltar genom att läsa och reflektera. Det är överlag vanligare för 
studenter som deltar i nätbaserad utbildning att läsa fler inlägg än vad de själva skriver 
(a.a.). Detta påpekas också av Mörndal (2011) som skriver att det handlar om att hitta 
metoder för att få de tysta studenterna att också delta i kommunikationen. Det kan inom 
nätbaserad utbildning vara svårt att få igång diskussioner och skrivna inlägg kan 
misstolkas (Larsson, 2004). En risk med kommunikation över nätet är enligt Dunkels 
(2012) att det som händer på nätet kan ses som en parallell verklighet om det hos 
personer finns problematik kopplad till att de särar på det egna jaget i förhållande till en 
skapad nätidentitet. Det kan i så fall bli svårt för dessa personer att se kopplingar mellan 
livet på nätet och livet utanför nätet vilket kan få konsekvenser för vilka grundläggande 
värderingar de får med sig (a.a.). 
 
2.2.1 Asynkron och synkron kommunikation 
Kommunikationen inom nätbaserad utbildning kan se olika ut och vara antingen 
asynkron eller synkron (Hrastinski, 2009; Keller & Lindh, 2011). Asynkron 
kommunikation innebär att det finns en fördröjning medan synkron kommunikation 
sker direkt i realtid. Den asynkrona kommunikationen kan enligt Hrastinski (2009) ses 
som en form av lärande kommunikation eftersom det lämnar rum för reflektion och 
bearbetning medan den synkrona kommunikationen kan ses som personlig 
kommunikation i syfte att skapa motivation och en gemensam förståelse.  En asynkron 
kommunikation kan enligt Rydberg Fåhræus (2008) upplevas som frustrerande eftersom 
man inte får svar direkt samtidigt som Rydberg Fåhræus likt Hratstinski lyfter fördelen 
att det lämnas tid för reflektion och för att formulera sina tankar vilket inte alltid är 
möjligt i diskussioner i klassrumssituationer. Dunkels (2012) vinklar asynkron 
kommunikation ur ett annat perspektiv och det är att asynkron kommunikation minskar 
hämningarna hos de som kommunicerar eftersom de inte behöver bemötas av en 
omedelbar reaktion från någon annan. I en synkron kommunikation formas vi av 
omgivningens reaktioner på det vi gör i riktning mot den sociala normen medan 
asynkron kommunikation kan bidra till en negativ aspekt i form av minskad social 
kontroll över vad som skrivs vilket kan leda till ett minskat perspektivseende (a.a.). 
Rydberg Fåhræus (2008) ser snarare detta som en fördel eftersom det som 
kommuniceras i en asynkron situation kommer att finnas kvar över tid vilket ställer krav 
på att den som skriver formulerar sig på ett omsorgsfullt sätt. Detta kan dock också 
framhållas som en nackdel då personer kan uppleva det som hämmande att skriva 
eftersom det de skriver förmodligen kommer att stå kvar för en lång tid framöver (a.a.). 
En av huvudtankarna inom nätbaserad undervisning är att bygga upp en nätverk där 
deltagarna kan kommunicera både asynkront och synkront (Bjessmo & Karlsson, 2008). 
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Eftersom kommunikationen mellan deltagarna mestadels är asynkron och textbaserad 
bevaras den över tid samt är offentlig och tillgänglig för deltagarna. Det finns som 
fördel av detta en dokumenterad process där lärandet är oberoende av tid, rum och 
avstånd (a.a.). Det finns således olika sätt att se på för- och nackdelar med både 
asynkron och synkron kommunikation. 
 
2.3 Lärande och lärgemenskap 
Samarbete kan bidra till lärande och de begrepp som kan användas för att illustrera 
samarbetet är kooperativt och kollaborativt lärande (Hrastinski, 2009). Det finns de som 
använder begreppen för att beskriva samma fenomen medan Hrastinski skiljer dem åt 
och menar att kooperativt lärande innebär att studenterna i en grupp kan dela upp en 
uppgift mellan sig och lösa den i mindre delar utan att samarbeta medan kollaborativt 
lärande handlar om att gemensamt arbeta med uppgiftens alla delar. Om kollaborativitet 
skriver också Sofkova Hashemi och Tynkkinen (2016) som menar att det är av vikt att 
det digitala arbetet medvetandegörs och blir en del av det aktuella skolämnet. Genom att 
läraren guidar eleverna genom användandet av digitala resurser uppnås en undervisning 
som lär eleverna att göra medvetna val gällande uttrycksform samtidigt som elevernas 
självständighet gynnas. Liksom Hrastinski lyfter också Sofkova Hashemi och Tykkinen 
planeringen av undervisning och utformningen av uppgifter som nyckelfaktorer 
angående om eleverna kommer att arbeta kooperativt eller kollaborativt. Dunkels (2012) 
nämner en tredje typ av lärande, kollektivt lärande, vilket bygger på att inventera 
gruppens förkunskaper och nyttja gruppen för att komma vidare mot de mål som sätts 
upp. I det kollektiva lärandet är kunskap något som är flexibelt och alla i gruppen ses 
som resurser. Om det finns begränsade möjligheter till kommunikation blir 
konsekvensen enligt Hratstinski (2009) oftast att studenterna arbetar kooperativt vilket 
får till följd att det inte blir någon lärgemenskap, det vill säga att studenterna inte får 
möjlighet att lära av varandra.  
 
Lärgemenskap är ett begrepp som har växt fram ur engelskans learning community och 
syftar till att beskriva samarbete mellan studenter där förutsättningarna för detta 
samarbete handlar om på vilket sätt gruppuppgifter är utformade (Keller & Lindh, 
2011). En annan viktig faktor i skapandet av lärgemenskaper är skapa en social 
gemenskap i gruppen och att kommunikationen i den sociala gemenskapen stimuleras 
och uppmuntras av läraren (a.a.). Lärgemenskapen bildas i avsikt att lära med och av 
varandra (Rydberg Fåhræus, 2008). I lärgemenskaper av mer generell karaktär, som 
exempelvis i allmänna forum på nätet, är det vanligt att personer är anonyma medan 
personer i lärgemenskaper med utbildningssyfte oftast är icke-anonyma (a.a.).  
 
Utbildningsformen kan möjliggöra en individanpassad undervisning och attrahera fler 
elever till skolan, exempelvis elever som har lång restid till skolan eller vad författarna 
benämner handikappade elever (Rydberg Fåhræus & Jonsson, 2002). Larsson (2004) 
påpekar dock att friheten med utbildningsformen kan övergå till stress och osäkerhet 
och att friheten och graden av engagemang det krävs av studenterna kan göra att de 
hoppar av utbildningen. Fleischer och Kvarnsell (2015) påtalar samtidigt att det finns en 
risk för ensamarbete kopplad till självstudier vid datorn men att det handlar om vilket 
förhållningssätt som råder och på vilket sätt läraren uppmuntrar till samarbete. Det finns 
en risk att det personliga mötet uteblir och att eleverna inte får vara en del i 
gemenskapen med andra elever vilket kan påverka elevernas motivation och om det går 
ännu längre, leda till att de blir isolerade (Rydberg Fåhræus & Jonsson, 2002). 
Ytterligare en risk författarna nämner är att eleverna inte får träna sig socialt på samma 
sätt de hade fått göra i ett fysiskt klassrum (a.a.). Samtidigt menar Mörndal (2011) att ju 
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mer utbildningen fokuserar på samarbete, desto mindre flexibilitet blir det för individen 
vilket medför att samarbete ställs mot flexibilitet och detta är något som läraren måste 
hantera. Utifrån perspektivet att lärande är något som sker i interaktionen med andra har 
läraren ett stort ansvar när det kommer till att följa upp studenternas deltagande i 
diskussioner där deltagandet bygger på ett gemensamt ansvar för att ge information, ta 
information och dela information (a.a.). Den studiesociala miljön är avgörande för 
studieresultaten och en positiv miljö är grundläggande för att studenterna skall uppleva 
sina studier som utvecklande och meningsfulla (Larsson, 2004). För att få eleverna att 
vara aktiva i miljön kan det krävas åtgärder från lärarens sida eftersom elevernas 
aktivitet i ett lärande som är på nätet oftast är mindre än i ett traditionellt klassrum 
(Rydberg Fåhræus & Jonsson, 2002). Det är främst tre former av åtgärder som kan 
skapa engagemang hos eleverna och dessa är att skapa en personlig relation, att 
uppmuntra deltagande och att utforska och stimulera den lärandes egen motivation 
(a.a.).  
 
Läraren ansvarar också för att studenternas möjligheter till lärande blir så stora som 
möjligt utifrån studenternas förutsättningar och lärarens pedagogiska grundsyn har en 
stor påverkan på hur utbildningen utformas (Mörndal, 2011). Den pedagogiska 
grundsynen har inom nätbaserad utbildning också en betydande roll i vilka digitala 
verktyg läraren väljer att använda och därmed också betydelse för möjligheterna till 
lärande. Rydberg Fåhræus och Jonsson (2002) skriver att det ställs höga krav på 
lärarens kompetens både vad gäller tekniken och pedagogiken för att undervisa på detta 
sätt och kritiker menar att teknik och metodik ofta prioriteras framför själva innehållet.  
  
2.4 Sammanfattning av bakgrund 
Syftet med bakgrunden var att ringa in detta arbetes problemområde. Det som framgår 
är till att börja med att det parallellt pågår olika stadier inom nätbaserad utbildning 
samtidigt som vi befinner oss i ett paradigmskifte. Detta innebär att begreppen 
lärgemenskap och kommunikation blir aktuella att belysa i och med utvecklingen av 
den nya generationens nätbaserade utbildning. Gällande kommunikation har det 
diskuterats både för- och nackdelar med såväl asynkron som med synkron 
kommunikation och hur den påverkar och påverkas av den sociala kontexten. 
Utbildningens och uppgifternas utformning visar sig spela en stor roll gällande om det 
blir ett kooperativt, kollaborativt eller kollektivt lärande samtidigt som flertalet 
författare påpekar att det finns en risk för ensamarbete. Det lyfts också som en risk att 
det personliga mötet kan utebli och att det därmed inte blir samma sociala träning inom 
nätbaserad utbildning som det hade blivit i ett klassrum. Det som dock blir mest tydligt 
är att lärarens pedagogiska och tekniska kunskap, förhållningssätt och pedagogiska 
grundsyn är avgörande för vilka förutsättningar som ges eleverna. Detta innebär att det 
också är angeläget att även ur ett specialpedagogiskt perspektiv fördjupa sig inom 
området. 
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3. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras specialpedagogisk forskning som finns gjord inom området 
nätbaserad utbildning. Forskningen som presenteras har varit en viktig del i att ringa in 
detta arbetes problemområde och de forskningsresultat som här presenteras har gett en 
förståelse för såväl framgångsfaktorer som problematik kopplat till nätbaserad 
utbildning. Den mesta forskningen är hämtad från USA då det där har gjorts flera 
studier inom området och även att större delen av forskningen berör åldrarna förskola 
till 18 år redogörs det också för studier inom högre utbildning.  
 
3.1 Nätbaserad utbildnings tillgänglighet 
Burdette med flera (2013) undersökte i sin studie hur tillgänglig nätbaserad utbildning 
är för elever med funktionsnedsättning. Med tillgänglig avses i detta fall vilken 
information som finns att ta del av innan eleven har påbörjat utbildningen. De skickade 
ut en undersökning till 61 personer som i olika stater i USA ansvarar för special 
education i åldrarna förskola till 18 år och fick 46 svarande. 27 av de svarande menar att 
de tillhandahåller rådgivning gällande nätbaserad utbildning och rådgivningen handlade 
mest om information gällande att elever inte får diskrimineras på grund av sin 
funktionsnedsättning och att skolan inte får ställa krav på föräldrar att ta tillbaka 
önskemål om specialundervisning som ett krav för att eleverna skall bli antagna vid 
utbildningen. Burdette med flera menar att denna typ av tillgänglighet för elever med 
funktionsnedsättning inte säger något om hur det kommer att gå för eleven om den 
studerar nätbaserat och att mer forskning krävs på detta område (a.a.). Även Basham 
med flera (2016) undersökte tillgänglighet i nätbaserad utbildning för elever med 
funktionsnedsättning. Det gjordes en genomlysning av policys i alla 50 stater i USA och 
resultatet visar på att endast 20 av staterna hade dokumentation som påvisade att den 
nätbaserade undervisningen var tillgänglig för elever med funktionsnedsättning. 
Resultatet visar också på att det bara var en av staterna som hade tydlig dokumentation 
gällande hur man följer upp elever i den nätbaserade miljön och endast fem av staterna 
hade tydliga riktlinjer för hur man inom den nätbaserade miljön identifierar elever med 
funktionsnedsättning eller elever i behov av särskilt stöd. Slutligen framkom det att det 
var relativt lätt för föräldrar att anmäla sina barn till nätbaserad undervisning samtidigt 
som det fanns ytterst lite dokumentation som handlade om hur elevernas behov skulle 
tillgodoses när de väl var inskrivna vid utbildningen (a.a.).  
 
3.2 Resultat i nätbaserad utbildning 
Richardson (2016) undersökte hur nätbaserad undervisning ansikte mot ansikte [egen 
översättning av face-to-face] jämfört med undervisning genom att kommunicera 
skriftligt via datorn påverkade elevernas studieresultat. Målgruppen var elever som var 
16 år och äldre och Richardsons studie bygger på elever från två olika nätbaserade 
kurser. Av de totalt 4514 eleverna som deltog i de två kurserna hade 3543 valt att de 
ville ha undervisning ansikte mot ansikte medan 971 hade valt undervisning genom 
skriftlig kommunikation. Totalt valdes 800 elever, 400 elever från varje grupp, ut att 
delta i studien. Det skall också tilläggas att 292 av det totala elevantalet själva hade 
uppgett att de hade någon form av funktionsnedsättning. Richardsons resultat visar på 
att det inte fanns något mönster kopplat till om elever med funktionsnedsättning valde 
undervisning ansikte mot ansikte eller genom att kommunicera skriftligt. Resultatet 
visar också på att det inte heller gick att identifiera någon skillnad i elevernas betyg 
oavsett undervisningsform eller funktionsnedsättning även att Richardson ser tendenser 
till att undervisning genom skriftlig kommunikation kan vara mindre effektiv i mer 
avancerade kurser. Richardson nämner dock att det fanns en skillnad kopplad till 
elevernas studietakt. Elever med funktionsnedsättning hade en lägre studietakt än andra 
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elever i undervisning ansikte mot ansikte medan elever med funktionsnedsättning hade 
en högre studietakt än andra elever i undervisning genom skriftlig kommunikation 
(a.a.).  
 
Thompson med flera (2012) genomförde en studie i tre stater i USA där urvalet var 
elever i åldrarna förskola till 18 år där eleverna hade nätbaserad undervisning. Det 
studien undersökte var elevernas resultat i traditionell undervisning jämfört med den 
nätbaserade undervisningen och studiens resultat visar på att elever med särskilda 
behov, vilket utgjorde 25% av eleverna, fick lägre resultat i den nätbaserade 
undervisningen jämfört med i den traditionella. Samtidigt framkom det i studien att 
elever med högutbildade föräldrar nådde högre resultat i den nätbaserade 
undervisningen jämfört med den traditionella (a.a.). Erickson och Larwin (2016) 
fokuserade i sin studie på hur nätbaserad undervisning kan påverka elever med 
funktionsnedsättning i högre utbildning. Enligt studien får elever med 
funktionsnedsättning eller i behov av särskilt stöd högre resultat i den nätbaserade 
utbildningen jämfört med klassrumsundervisning. Erickson och Larwin påpekar dock 
att mer forskning krävs på området (a.a). 
 
Nwabude (2012) valde i sin studie att fokusera på 20 elever i åldrarna 14-16 år som var 
i behov av särskilt stöd. Det Nwabude undersökte var hur respons i en virtuell lärmiljö 
skulle påverka elevernas lärande i ämnet matematik. Resultatet visar på att de elever 
som fick respons både i klassrummet och i den virtuella lärmiljön utvecklades snabbare 
än de elever som endast fick respons i klassrummet. Den virtuella lärmiljön motiverade 
också eleverna och gynnade möjligheterna till både kamratrespons och självvärdering. 
Även Amhag (2013a) lyfter i sin studie, som är gjord med universitetsstudenter som 
målgrupp, att kamratrespons och självvärdering inom nätbaserad utbildning är av 
betydelse och kan leda till att eleverna bearbetar sina uppgifter fler gånger än de elever 
som endast får återkoppling ansikte mot ansikte. Enligt Nwabude (2012) var det 
eleverna upplevde som mest positivt att de i den virtuella lärmiljön kunde se hur andra 
elever arbetade vilket gjorde att de själva utvecklade en större förståelse. Nwabude 
kommer samtidigt fram till att utfallet av att använda en virtuell lärmiljö är beroende av 
lärarens förmåga att nyttja teknologin utifrån ett pedagogiskt syfte (a.a.).  
 
3.3 Upplevelser av nätbaserad utbildning 
Balldin (2003) undersökte svenska gymnasieelevers upplevelse av nätbaserad 
utbildning och resultatet visar på att eleverna antingen väljer studieformen för att bli 
mer självbestämmande eller väljer den för att komma bort från en kollektiv gemenskap. 
Catalano (2017) fokuserade i sin studie på hur sju studenter med funktionsnedsättning 
inom universitetsutbildning uppfattar nätbaserad utbildning. Catalanos resultat visar på 
att flera av studenterna uppfattade det ångestladdat att formulera och skriva sina åsikter 
i ett synligt forum och de uttryckte en osäkerhet kopplad till att bli misstolkade. Flera av 
studenterna uppgav också att de flera gånger hade misstolkat texter eller tonen i texter 
som skrivits av andra i olika forum. Rice och Carter (2015) intervjuade 26 pedagoger, 
specialpedagoger och samordnare för särskilt stöd som samtliga arbetar med nätbaserad 
undervisning i åldrarna förskola till 18 år.  Pedagogerna uppger att de lägger mycket tid 
på att försöka få kontakt med non-workers vilket är elever som inte skickar in sina 
uppgifter eller arbetar med kursmaterialet. Pedagogerna uppger som förebyggande 
arbete att de försöker få föräldrarna till att engagera sig i att gå in i elevens studierum 
för att se vad de gör samt att ringa eleverna innan de har hamnat efter. Enligt Rice och 
Carters studie används specialpedagogerna som en rådgörande instans vad gäller att 
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skapa ramar för elever i behov av särskilt stöd samt för att bistå pedagogerna med vad 
styrdokumenten säger (a.a.). 
 
3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Forskningen visar på att elever väljer nätbaserad utbildning antingen för att bli mer 
självbestämmande eller för att komma bort från en kollektiv gemenskap. Det som också 
framkommer av tidigare forskning är att det finns brister i hur eleverna inom nätbaserad 
utbildning följs upp och att det finns en problematik kopplad till hur man identifierar 
elever med funktionsnedsättning eller i behov av särskilt stöd. Gällande undervisning 
ansikte-mot-ansikte ställt mot undervisning genom skriftlig kommunikation över datorn 
visar en forskningsstudie på att det inte är någon skillnad i resultat hos eleverna men att 
studietakten kan skilja sig åt mellan elever med funktionsnedsättning jämfört med 
elever utan funktionsnedsättning. Det är samtidigt intressant att två av de andra 
studierna kommer fram till motsatta resultat. En av studierna visar att elever i behov av 
särskilt stöd får lägre resultat i nätbaserad utbildning jämfört med traditionell utbildning 
medan en annan av studierna visar på motsatsen. Forskningen belyser också miljöns 
påverkan på motivationen hos eleverna och att kamratrespons och självvärdering är av 
betydelse. Det framkommer samtidigt att det finns elever som uppfattar det ångestladdat 
att skriva sina åsikter då det råder en osäkerhet kopplad till att bli misstolkade. Slutligen 
lyfts också betydelsen av lärarens förmåga att nyttja tekniken utifrån ett pedagogiskt 
syfte. Det skall också nämnas att flera av forskarna skriver att det krävs mer forskning 
kopplad till nätbaserad utbildning.  
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4. Teoretiskt ramverk 
Utifrån vad som framgår av bakgrunden och tidigare forskning går det att urskilja en 
komplexitet och problematik inom nätbaserad utbildning i förhållande till tillgänglig 
lärmiljö. Den visar också på att inkluderingsbegreppet sätts på prov, både på grund av 
risken för ensamarbete och som konsekvens av kommunikationsstrategier. Tillgänglig 
lärmiljö och inkludering är två begrepp som innehållsmässigt många gånger belyser 
samma aspekter. Anledningen till att båda införlivas i såväl arbetets frågeställningar 
som här i det teoretiska ramverket är att miljön inom nätbaserad utbildning till viss del 
skiljer sig åt från den traditionella klassrumsmiljön. Den digitala miljön är intressant att 
undersöka hur den kan diskuteras i förhållande till just tillgänglighet. Den tillgängliga 
lärmiljön ses såldes i detta arbete som grunden för vilka möjligheter det finns till 
inkludering. Även det sociokulturella perspektivet används som ramverk i detta arbete 
då både tillgänglig lärmiljö och inkludering har starka kopplingar till den teoretiska 
utgångspunkten inom detta perspektiv. 
 
4.1 Sociokulturellt perspektiv 
Inom det sociokulturella perspektivet ses kunskap som något som konstrueras genom 
samarbete i en kontext vilket innebär att interaktion och samarbete är avgörande för 
lärandet (Dysthe, 2003). En liknande definition har också Säljö som menar att 
kunskaper inom det sociokulturella perspektivet ses som insikter och handlingsmönster 
som har byggts upp och som individen blir delaktig i genom interaktion med andra 
(Säljö, 2014). 
 
Inom det sociokulturella perspektivet har lärande med relationer att göra (Dysthe, 
2003). Andra utgångspunkter är också att lärande sker i deltagandet och genom de 
deltagandes samspel där språk och kommunikation är grundläggande delar samtidigt 
som balansen mellan det sociala och det individuella är avgörande i lärmiljön. Om språk 
och kommunikation skriver Dysthe att det är grundvillkoret för att lärande och tänkande 
skall kunna ske. Vidare menar Dysthe att interaktionen mellan deltagarna i lärmiljön är 
avgörande både för vad som kommer att läras och hur det kommer att läras (a.a.). Inom 
sociokulturellt perspektiv på lärande är det intressant att undersöka hur individer och 
grupper tillägnar sig och nyttjar såväl kognitiva som fysiska resurser (Säljö, 2014). Med 
resurser menar Säljö de redskap individer har tillgång till när det kommer till att förstå 
sin omvärld och agera i den. För att studera lärande ur ett sociokulturellt perspektiv är 
det enligt Säljö tre faktorer som måst uppmärksammas; utveckling och användning av 
intellektuella redskap, utvecklingen och användandet av fysiska redskap samt 
kommunikation och formerna för samarbete (a.a.). 
 
Inom det sociokulturella perspektivet finns det inre och yttre konstruktioner som kan 
relateras både till den individuella världen och den sociala omvärlden (Bjessmo & 
Karlsson, 2008). Informationstekniken har medfört att lärandeprocesser har synliggjorts 
och kunnat följas över tid samtidigt som de inre mentala verktygen är desamma som 
innan den digitala teknikens resurser började användas (a.a.). 
 
4.2 Specialpedagogiskt perspektiv 
Att ha ett specialpedagogiskt perspektiv öppnar upp för att inte bara se saker på individ- 
och mikronivå vilket i sin tur möjliggör för en mer omfattande analys utifrån flera 
faktorer (Lindqvist & Holmström Wirf, 2016). Om detta skriver också Atterström och 
Persson (2000) som menar att den specialpedagogiska verksamheten kan ses utifrån ett 
relationellt perspektiv vilket innebär att flytta fokus från individperspektiv till samspel 
och i första hand, utifrån elevernas förutsättningar, göra förändringar i omgivningen. Att 
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förflytta perspektivet från att vara kategoriskt till att bli relationellt innebär en utmaning 
för den pedagogiska verksamheten då det relationella perspektiven ställer ett större krav 
på förebyggande arbete till skillnad från det kategoriska perspektivet som traditionellt 
sett fokuserar på åtgärdande insatser (a.a.). Nilholm (2007) lyfter också begreppet 
kategorisering och menar att det finns både för- och nackdelar med detta. Som fördel 
lyfter Nilholm att det genom kategorisering går att identifiera elever i behov av mer stöd 
än andra medan en nackdel är att det skapas grupper som i negativ bemärkelse ses som 
speciella (a.a.). Atterström och Persson (2000) betonar att ett specialpedagogiskt 
perspektiv handlar om att utgå ifrån de behov och förutsättningar som finns och inte 
utgå ifrån en stigmatiserande bristmodell. Det specialpedagogiska samhällsuppdraget 
kan enligt Ahlberg (2015) ses som ett betydelsefullt verktyg för att framhålla alla 
elevers lika värde, för att skapa ökad jämlikhet och för att upprätthålla social rättvisa. 
 
Det finns enligt Nilholm (2007) tre olika perspektiv inom specialpedagogiken; det 
kompensatoriska, det kritiska och dilemmaperspektivet. Inom det kompensatoriska 
perspektivet är grundtanken att individer skall kompenseras för sina problem vilket 
innebär att man söker efter vad problemet är, ofta är det som söks en psykologisk eller 
neurologisk förklaring, och sätter in åtgärder för att kompensera detta. Kritiken som 
finns mot detta perspektiv handlar till större delen om det faktum att fokus ligger på att 
identifiera brister hos eleven och sätta in åtgärder för att eleven skall anpassa sig till 
omgivningens krav. Det kritiska perspektiven handlar snarare om att söka efter vilka 
faktorer som ligger bakom specialpedagogisk verksamhet där det som söks ofta är 
förklaringar kopplade till strukturell eller socioekonomiskt förtryck, professionella 
diskurser och skolans misslyckande. Ur det kritiska perspektivet har vad Nilholm kallar 
dilemmaperspektivet vuxit fram (Nilholm, 2007:61). Inom detta perspektiv förstås 
specialpedagogik som det som händer i spänningsfältet mellan det gemensamma och 
anpassning till elevers olikheter. Anledningen till att Nilholm använder ordet dilemma 
är för att det signalerar att det inte finns någon given lösning utan att det som är 
intressant är att undersöka hur dilemman i skolan tar sig utryck under olika 
sociokulturella förhållanden (a.a.). 
 
4.2.1 Tillgänglig lärmiljö 
Gällande begreppet tillgänglig skriver Skolverket (2016) att tillgänglighet är en 
förutsättning för delaktighet och inkludering. Med tillgänglighet avser Skolverket 
pedagogisk, fysisk och social tillgänglighet. Anpassningar av dessa tre olika faktorer 
kan ses som ett medel för att uppnå delaktighet och göra lärandet tillgängligt (a.a.). För 
att kunna ha en så pass tillgänglig lärmiljö som möjligt krävs ett relationellt perspektiv 
vilket innebär att det som är i fokus är mötet mellan eleven och miljön 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten [SPSM], 2014). Skolverket, Skolinspektionen 
och SPSM har gjort ett gemensamt förtydligande av att en bred tillgänglig lärmiljö leder 
till färre elever i behov av särskilt stöd vilket illustreras i figuren nedan. 
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                 Figur 1: Tillgänglig lärmiljö, extra anpassningar och särskilt stöd  
                    (SPSM, 2016)  
 
En tillgänglig lärmiljö bör granskas i relation till elevers lärande utifrån tre aspekter; 
den pedagogiska miljön, den sociala miljön och den fysiska miljön (SPSM, 2014). 
SPSM (2014) tillägger också att granskningen bör göras utifrån både individ-, grupp- 
och organisationsnivå. Granskningen kan utgå ifrån SPSM:s tillgänglighetsmodell 
vilken återfinns nedan: 
 

                  
                    Figur 2: Tillgänglighetsmodell (SPSM, 2012)  
                     
Skolverket (2014a) poängterar att skolan bör se över hur elevernas lärmiljöer är 
organiserade innan stödinsatser riktade mot enskilda individer sätts in. När det som en 
del av en pedagogisk utredning har gjorts en kartläggning av en elevs skolsituation 
skriver Skolverket (2014b) att berörd personal tillsammans skall göra en analys av hur 
skolan kan utforma och anpassa lärmiljöerna utifrån elevens behov. Enligt Skolverket 
kan arbetet med lärmiljöer således tolkas både som ett förebyggande och som ett 
åtgärdande arbete. I arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljöerna har 
den specialpedagogiska yrkeskompetensen en viktig roll (Skolverket, 2014a). 
 
Skolan har ett särskilt ansvar, både i undervisningen och i andra lärmiljöer, för de elever 
som kan ha svårigheter att nå målen (Skolverket, 2014b). Elevens funktionsnedsättning 
får inte ses som ett hinder utan det som kan vara ett hinder är en icke tillgänglig miljö 
(SPSM, 2014). Skolverket (2016) är mycket tydliga i att en inkluderande lärmiljö där 
lärandet är lika tillgängligt för alla är alla elevers rätt. 
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4.2.2 Inkludering 
Diskussionen om inkludering har haft som utgångspunkt att förflytta fokus från hur 
elever som uppfattas som avvikande kan anpassas till skolan till att istället handla om 
hur skolan kan anpassa sig och arbeta utifrån det faktum att elever är olika (Nilholm & 
Göransson, 2013). Diskussioner om inkludering har i många fall kommit att handla om 
elever i svårigheter, men det finns ett bredare spektrum vilket är att inkludering också 
handlar om olikheter kopplade till elevers språkliga och etniska bakgrunder (a.a.) 
”Inkludering betraktas som en process som syftar till att möta alla elevers olika behov 
genom att öka tillgängligheten till lärande, kultur och samhälle samt minska 
exkludering i utbildningen.” (Svenska Unescorådet, 2008:20) Detta är Svenska 
unescorådets ord om inkludering, men som det kommer att framgå av detta kapitel finns 
det flera olika sätt att se på begreppet.  
 
Kärnan inom begreppet inkluderande skola är den mänskliga rätten till utbildning 
(Svenska Unescorådet, 2008). Enligt Asp-Onsjö (2008) finns det tre sätt att se på 
inkluderingsbegreppet och dessa är rumslig, social och didaktisk inkludering. Rumslig 
inkludering handlar om det fysiska rummet, social inkludering om att vara delaktig i ett 
socialt sammanhang och didaktisk inkludering om att de didaktiska förutsättningarna är 
anpassade utifrån eleverna. Asp-Onsjö menar att en elev, för att vara fullt inkluderad, 
måste vara inkluderad utifrån alla tre aspekter (a.a.).  Samtidigt finns det enligt Nilholm 
och Göransson (2013) tre definitioner av inkludering som skiljer sig åt från vad Asp-
Onsjö skriver. Först är den gemenskapsorienterade definitionen vilken innebär att 
systemet är inkluderande och alla elever är både socialt och pedagogiskt delaktiga och 
fokus är på att eleverna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. 
Den andra är den individorienterade definitionen där inkludering avgörs utifrån den 
enskilda individens situation och det är oftast bara elever i svårigheter som diskuteras. 
Den tredje är den placeringsorienterade definitionen som handlar om var elever i 
svårigheter fysiskt befinner sig. Nilholm och Göransson menar att det är den 
gemenskapsorienterade definitionen som är mest förankrad utifrån de ideal som genom 
tiderna har lyfts fram av inkluderingens förespråkare (a.a.). Det finns fler författare som 
har skrivit om vad Nilholm och Göransson benämner den placeringsorienterade 
definitionen. Inkludering handlar enligt Ahlberg (2015) om att se bortom rumslig 
inkludering och istället ha inkludering som ett förhållningssätt i verksamheten. Även 
Persson och Persson (2012) påtalar att inkludering inte handlar om fysisk placering utan 
att den yttersta innebörden är intentionen om att skapa ett bättre samhälle. Detta 
åstadkommer skolan genom att ge alla elever uppmuntran och stimulans med målet att 
alla elever på ett meningsfullt sätt skall kunna delta i gemenskapen (a.a.). 
 
Inkludering är ett begrepp som står för system- och organisationsförändring och även att 
det finns flera olika definitioner av vad inkludering är finns det i tolkningarna en 
gemensam uppfattning om att inkludering står för alla människors lika värde och rätten 
att delta i gemenskapen (Ahlberg, 2015). I ett skolsammanhang kan inkludering enligt 
Ahlberg stå för att skolan ska vara organiserad utifrån barns olikheter och det inte 
handlar om att förändra individen utan istället om att förändra skolan så att alla passar 
in. Om detta skriver också Svenska Unescorådet (2008) som menar att inkluderande 
undervisning kännetecknas av hur lärandemiljöer kan anpassas utifrån elevers olikheter 
där mångfald ses som något som berikar inlärningsmiljön. Svenska Unescorådet betonar 
också att inkludering handlar om att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till 
likvärdigt deltagande i den ordinarie undervisningen. Detta påtalar också Ahlberg 
(2015) som skriver att inkludering handlar om likvärdig utbildning och om att arbeta 
med att skapa möjligheter för dem som riskerar ett utanförskap.  
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En inkluderande gemenskap förutsätter arbetsformer där eleverna får arbeta tillsammans 
med varandra och språket som används har en stor betydelse för vilka förutsättningar 
det finns skapa inkluderande miljöer (Nilholm & Göransson, 2013). Om det finns ett 
språk som delar upp eleverna i olika kategorier, så som avvikande och lågpresterande, 
får detta ur inkluderingssynpunkt en negativ effekt. Ur ett inkluderingsperspektiv har 
demokratiska processer, både på skolnivå och på klassrumsnivå, en stor betydelse och 
det handlar om att eleverna både ska vara socialt delaktiga i den utsträckning de själva 
önskar samt vara delaktiga i kunskapstillägnandet. Att vara delaktig i 
kunskapstillägnandet innebär att lära tillsammans med andra och vara del av en 
inkluderande lärprocess (a.a.). 
 
Inkludering blir utifrån Persson och Perssons (2012) resonemang inte bara något som 
berör skolan utan också något som handlar om hur det framtida samhället ska se ut där 
inkludering lägger grunden till en samhällsutveckling som bygger på tolerans och 
respekt för olikheter.  
 
4.3 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 
Det sociokulturella perspektivet betonar deltagande, interaktion och kommunikation 
som bärande delar inom lärande samtidigt som balansen mellan det individuella och det 
sociala är avgörande i lärmiljön. Därtill kommer tankar om tillgänglig lärmiljö och hur 
den är organiserad så att lärandet skall vara lika tillgängligt för alla elever. Detta kopplat 
till teorier om inkludering där mångfald ses som något som berikar inlärningsmiljön 
öppnar upp för möjligheten att analysera nätbaserad utbildning utifrån flera olika 
aspekter kopplade till arbetets syfte och frågeställningar. 
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5. Metod 
I detta kapitel återfinns resonemang gällande hur metoden valdes ut utifrån syfte, 
frågeställningar och teori, sökprocessen med avgränsningar och hur materialet har 
analyserats. Etiska överväganden har inget eget avsnitt utan presenteras i förhållande till 
de olika stegen i processen. Valen som har gjorts kommer att motiveras i detta kapitel 
medan en metoddiskussion med ett mer ingående metodkritiskt resonemang återfinns 
senare i texten, i diskussionskapitlet.  
 
5.1 Val av metod  
Stukát (2011) menar att syftet med en kvalitativ forskningsansats är att beskriva vilka 
fenomen som finns inom det studerade området och att en kvalitativ ansats är att föredra 
för att belysa ett område ur ett nytt perspektiv. Grundtanken inom det kvalitativa 
synsättet är att tolka och förstå resultaten snarare än att generalisera och förklara dem 
och i denna process spelar forskarens förförståelse en stor roll. Kritik som har framförts 
mot kvalitativ forskning menar Stukát pekar på att den är för subjektiv, har en låg grad 
av replikerbarhet och att resultatet sällan kan göras generaliserbart. Stukát skriver också 
om kvantitativ forskningsansats och menar att denna snarare syftar till att genom 
objektiva mätningar av en stor mängd data finna mönster för att kunna dra säkra 
slutsatser (a.a.). Om detta skriver också Alvehus (2013) som menar att en kvalitativ 
metod intresserar sig för innebörd och mening snarare än statistiskt verifierbara 
samband. Samtidigt påpekar Alvehus likt Stukát att kvalitativ forskning är tolkande 
forskning och att meningen är att utöka den tolkningsrepertoar som finns tillgänglig och 
samtidigt utveckla vårt sätt att förstå och betrakta vår omvärld (a.a.). Utifrån detta 
arbetes syfte och frågeställningar samt ovanstående resonemang föll valet på att 
undersökningen skulle ha en kvalitativ ansats.   
 
Utifrån syftet, frågeställningarna och teori gjordes bedömningen att det fanns tre 
möjliga metoder för att genomföra detta arbete; intervju, observation eller systematisk 
litteraturstudie. Utifrån arbetets omfattning föll valet på att antingen göra intervju eller 
observation på min egna arbetsplats eller att göra en systematisk litteraturstudie. 
Vetenskapsrådet (2002) skriver att värdet av det förväntade kunskapstillskottet måste 
ställas i förhållande till vilka möjliga negativa konsekvenser det kan bli för berörda 
undersökningsdeltagare. Här är det också enligt Vetenskapsrådet viktigt att ta hänsyn 
till såväl kortsiktiga som till långsiktiga följder och väga dessa gentemot 
forskningskravet. Vetenskapsrådet nämner också att individskyddskravet innefattar fyra 
huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (a.a.). Utifrån etiska överväganden valdes systematisk litteraturstudie 
som metod för detta arbete och det finns tre anledningar till att intervju eller observation 
valdes bort. Den första är att jag arbetar som specialpedagog på en av de få skolor där 
undersökningen skulle kunna genomföras och det finns därmed ett beroendeförhållande 
mellan mig och pedagogerna. Det finns också kopplat till detta en risk att de skulle 
känna sig tvingade att tacka ja till deltagande. Detta innebär att samtyckeskravet inte 
skulle kunna uppfyllas. Den andra är att det finns en risk att konfidentialitetskravet inte 
skulle gå att uppfylla i och med att de deltagande i observationer eller intervjuer skulle 
kunna identifieras av utomstående. Slutligen finns det, kopplat till den utredning som 
nämns i inledningen, möjliga kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för hela 
verksamheten om jag skulle genomföra undersökningen genom intervjuer eller 
observationer på min egna arbetsplats. Riskerna kopplade till intervju eller observation 
sågs som så pass överhängande att en systematiskt litteraturstudie var den metod som 
valdes. Det finns självfallet etiska aspekter kopplade till systematisk litteraturstudie 
också och dessa presenteras i nästa avsnitt där sökprocessen beskrivs. Fördelen med att 
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göra en systematisk litteraturstudie är att undersökningen inte blir kopplad till en 
specifik verksamhet utan till nätbaserad utbildning ur ett vidare perspektiv. En 
systematisk litteraturstudie innebär att på ett systematiskt sätt söka, kritiskt granska och 
sammanställa litteraturen inom det valda problemområdet (Eriksson Barajas m. fl., 
2013). 
 
5.2 Sökprocess 
Som stöd i sökprocessen användes metodlitteratur av Eriksson Barajas m. fl. (2013) och 
i detta avsnitt presenteras sökprocessen stegvis från början till slut. För att se en 
schematisk bild av sökprocessen, se Bilaga 1.  
 
Det finns inga regler som styr hur många studier som skall inkluderas i en systematisk 
litteraturstudie men strävan skall vara att finna och inkludera all relevant forskning 
inom området (Eriksson Barajas m. fl., 2013). Detta är dock inte alltid möjligt på grund 
av praktiska och ekonomiska skäl. I en systematisk litteraturstudie kan flera studietyper 
ingå vilket innebär att studier med både kvantitativ och kvalitativ ansats kan inkluderas. 
Gällande sökstrategin skall databaser, sökord, omfattning på publiceringsår, språk, 
studietyper samt avgränsningar redovisas. Efter en första sökning gås abstracten igenom 
för att göra ett första urval och därefter läses kvarvarande artiklar för att göra en 
kvalitetsgranskning (a.a.).  
 
För att finna så mycket forskning som möjligt på området användes de tre relevanta 
databaser det fanns tillgång till; ERIC, PsycINFO och SwePub. Både svenska och 
internationella studier, skrivna på engelska, har således inkluderats i detta arbete. Det 
gjordes ingen avgränsning gällande ålder utan sökningen fokuserade på nätbaserad 
undervisning i sig, oavsett ålder på de studerande. Gällande sökord arbetades dessa fram 
och kombinerades. Under litteratursökningarna till bakgrunden och tidigare forskning 
noterades det att det finns flertalet olika benämningar på nätbaserad undervisning, både 
på svenska och på engelska. Detta kan bero på att det finns olika generationer av 
nätbaserad undervisning, vilket det står mer om i bakgrundskapitlet. På svenska var de 
vanligast förekommande nätbaserad, digital och distans och på engelska var de 
vanligast förekommande online och distance och det är dessa sökord som har använts i 
detta arbete. På engelska noterades att det att det förekom benämningar så som web-
based och e-learning, men dessa sökord användes inte i detta arbete vilket kan ha 
kommit att påverka resultatet. Sökorden delades upp under två kategorier: tillgänglig 
lärmiljö och inkludering. Sökorden och kombinationerna av dem återfinns i Bilaga 1. I 
ett försök att initialt inte få ett för stort material att hantera begränsades träffarna i ERIC 
och PsycINFO till titel medan en sådan avgränsning inte gick att göra i SwePub. I ERIC 
och PsycINFO gjordes också valet att endast söka på studier som var peer reviewed och 
i SwePub söktes endast vetenskapliga publikationer. Denna avgränsning gjordes i ett 
tidigt skede i ett försök att exkludera studier som inte är tillförlitliga. Avgränsning 
gällande publiceringsår gjordes i samtliga databaser från 2010 och framåt. Detta är inte 
förankrat i någon litteratur utan det var en uppskattning som gjordes efter att ha läst 
bakgrundslitteratur och tidigare forskning. Valet föll också på att endast söka efter 
material som fanns fritt online, både på grund av tidsmässiga och ekonomiska skäl. När 
antalet träffar hade minskats ner enligt ovanstående kriterier lästes abstracten på 
samtliga studier som fanns kvar i sökprocessen. Valet föll här på att inkludera både 
kvantitativa, kvalitativa och kombinerade studier då de ansågs vara relevanta för detta 
arbete.  
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Etiska överväganden i systematiska litteraturstudier bör göras både vad gäller urval och 
presentation av resultat vilket innebär att välja studier där etiska överväganden har 
gjorts, redovisa alla artiklar och arkivera dessa i tio år samt presentera alla resultat, även 
de som inte stöder den egna hypotesen (Eriksson Barajas m. fl., 2013). Det finns 
flertalet sätt att kvalitetsgranska forskning. En kvalitetsbedömning bör omfatta 
studiernas syften och frågeställningar, vilken forskningsdesign som har använts, vilket 
urval som har gjorts, etiska överväganden, vad analys och tolkning bygger på samt 
vilken information publiceringsåret kan ge (a.a.). Efter att abstracten var lästa gjordes en 
kvalitetsgranskning av studierna som var kvar i sökprocessen. Förutom att gå igenom de 
faktorer Eriksson Barajas med flera nämner undersökte jag också vilket 
forskningsintresse som fanns, i de fall där det gick att utläsa, samt vilka referenser som 
fanns i studierna. Det var ingen av studierna som föll bort efter kvalitetsgranskningen 
vilket skulle kunna bero på att sökningen gjordes på redan granskade studier. 
 
Efter kvalitetsgranskningen återstod 27 studier varav fyra var dubbletter. Detta innebär 
att det totalt är 23 studier inkluderade i resultatet i denna systematiska litteraturstudie. 
 
5.3 Analys av empiri  
Metaanalys används då de inkluderade studierna enbart är av kvantitativ art och 
metasyntes används då de inkluderade studierna enbart är av kvalitativ art (Eriksson 
Barajas m. fl., 2013). I detta arbete föll valet på att inkludera både kvantitativa, 
kvalitativa och kombinerade studier vilket medförde att metaanalys och metasyntes 
uteslöts som analysmetoder då det var ett för litet material för att göra två separata 
analyser. Valet föll istället på att göra en innehållsanalys utifrån ett hermeneutisk 
perspektiv.  
 
En innehållsanalys innebär att systematiskt klassificera data för att identifiera mönster 
och teman (Eriksson Barajas m. fl., 2013). Det finns två typer av innehållsanalys, 
manifest och latent. Manifest innehållsanalys innebär att finna mönster genom 
kvantitativa beräkningar och latent innehållsanalys innebär att identifiera 
meningsbärande enheter, identifiera teman och utveckla teorier (a.a.). Då detta är en 
studie med kvalitativ ansats valdes en latent innehållsanalys. Samtliga inkluderade 
studier lästes igenom och gemensamma mönster och teman identifierades. Dessa 
mönster och teman ligger till grund för resultatkapitlet vilket återfinns längre fram i 
arbetet. Det är viktigt att nämna att studierna inte behandlades separat vid analysen. 
Med detta menas att sökprocessen innebar att söka studier om tillgänglig lärmiljö för sig 
och studier om inkludering för sig. Under analysarbetet visade det sig att studierna hade 
många gemensamma beröringspunkter vilket gjorde att beslutet fattades att samtliga 
studier skulle hanteras tillsammans och inte uppdelade beroende på sökord. 
 
Inom det hermeneutiska perspektivet används forskarens eget perspektiv för att tolka 
data vilket innebär att det är viktigt att känna till vilken förförståelse forskaren har 
(Eriksson Barajas m. fl. 2013). Hermeneutiken handlar också om att genom tolkning 
försöka etablera ett sammanhang och en mening för att få en förståelse för det historiska 
sammanhanget (a.a.). Den förförståelse som finns gällande nätbaserade studier återfinns 
att läsa om i inledningskapitlet och det råder en medvetenhet om att det existerar en viss 
subjektivitet i gjorda tolkningar. Arbetet kan således inte påstås vara helt objektivt, men 
då ett hermeneutiskt perspektiv valdes ses förförståelsen och subjektiviteten i 
tolkningarna inte som något hinder. 
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6. Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av den systematiska litteraturstudien. Innehållet är, i 
linje med en latent innehållsanalys, tematiserat utifrån de faktorer som identifierades i 
förhållande till inkludering och tillgänglig lärmiljö vilka är de bärande begreppen i detta 
arbetes två frågeställningar. De teman som återfinns är skapade utifrån resultaten i de 
inkluderade studierna i syftet att ge en så pass nyanserad bild som möjligt. Det som 
kunde urskiljas var tre huvudteman. Dessa teman var kopplade till den digitala miljön ur 
ett organisatoriskt perspektiv, lärande i en digital miljö samt kommunikation och 
interaktion. Innehållet i resultatkapitlet kommer att analyseras och diskuteras i 
förhållande till syfte och frågeställningar i nästa kapitel där innehållet i resultatet 
kommer att organiseras om under respektive frågeställning.  
 
6.1 Digital miljö ur ett organisatoriskt perspektiv 
I genomgången av materialet från den systematiska litteraturstudien identifierades 
organisatoriska faktorer som skulle kunna ha påverkan på inkludering inom nätbaserad 
utbildning. Dessa faktorer var såväl organisationsövergripande som på grupp- och 
individnivå. 
 
6.1.1 Samordning och planering  
Schroeder (2012) menar att Massive Open Online Classes (MOOCs) har växt mycket på 
kort tid på grund av teknologin, kommunikationsmöjligheterna på Internet och 
samhällets behov av att kunna erbjuda en kostnadseffektiv utbildning. Det är enligt 
Schroeder inte troligt att denna form av utbildning helt kommer att ersätta den 
traditionella samtidigt som den fyller en viktig roll i att erbjuda utbildning som är 
tillgänglig. East med flera (2014) hade i sin studie som syfte att undersöka 
universitetsrektorers syn på nätbaserad utbildning. Resultatet visar på att två tredjedelar 
av de 121 rektorerna som deltog i undersökningen menar på att nätbaserad utbildning 
inte kan vara lika effektiv som eller jämföras med traditionell utbildning. Det mest 
frekventa argumentet de baserar sin åsikt på är att de anser att den personliga 
interaktionen mellan lärare och student samt studenter emellan som finns i den 
traditionella utbildningen inte kan uppnås genom teknologiska lösningar. Vad 
rektorerna baserade sina argument på framgår inte, men East med flera skriver att 82 av 
rektorerna som deltog i undersökningen uppger att deras universitet erbjuder någon 
form av nätbaserad utbildning (a.a.). Holt med flera (2013) genomförde diskussioner i 
fokusgrupper och diskussionerna handlade om nätbaserade lärandemiljöer på universitet 
i Australien. Det framkom bland annat att det upplevdes att det saknades en tydlig 
vision gällande nätbaserade lärandemiljöer samt att det saknades tydliga strategier för 
kommunikation och samsyn. 
 
Gällande nätbaserad utbildning visar Holt med flera (2013) att det kan uppstå 
spänningsfält mellan de som ansvarar för infrastruktur och tekniska lösningar och de 
som ansvarar för det pedagogiska. De förstår alla att de är beroende av varandra men det 
kan i vardagen uppstå konflikter angående vad som skall prioriteras. Holt med flera har 
som en av sina slutsatser att det krävs mycket kommunikation mellan de som ansvarar 
för att anordna utbildningen och de som skall undervisa. Det förekommer enligt 
deltagarna i studien flertalet fall där de som anordnar utbildningen har köpt in tjänster 
och programvaror vilka pedagogerna inte kan se något användningsområde för (a.a.). 
Martin och Scheetz (2011) genomförde en litteraturstudie i vilken de kommer fram till 
att det är viktigt att hålla fast vid samma generella principer inom nätbaserad utbildning 
som i traditionell utbildning. Det som nämns gällande generella principer är främst hur 
lärandesituationen är strukturerad och organiserad. De menar på att alla essentiella 
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element inom lärande kan bli införlivade i den nätbaserade utbildningen om detta tas 
hänsyn till. O’Shea med flera (2015) sammanfattar utfallet i sin studie med att det är 
fem olika faktorer som enligt de studerande är signifikanta när det kommer till 
nätbaserad utbildning. Dessa är att kurserna är designade för att passa i en digital miljö, 
att kommunikationen är regelbunden och passande för ändamålet, att lärarna är 
tillgängliga, synliga och engagerar sig i diskussioner, att diskussionsforum bör styras av 
en moderator och att det krävs hjälp med att lära sig teknologin. 
 
6.1.2 Lärarens kompetens  
Heafner med flera (2015) belyser i sin litteraturstudie att det råder ett gap mellan de 
snabbt stigande förväntningarna på och implementeringen av nätbaserad utbildning för 
elever i grundskolan i förhållande till de begränsningar som finns kopplade till lärares 
utbildning och träning i denna utbildningsmiljö. Heafner med flera har bland annat 
undersökt vad som krävs av lärare inom nätbaserad utbildning. De kommer fram till att 
lärarna skall kunna förmedla kunskap utan att fysiskt möta eleven öga-mot-öga, designa 
och utveckla kursinnehåll i en digital miljö samt leverera ett stoff som engagerar elever. 
Vidare menar Heafner med flera att lärare som undervisar nätbaserat behöver 
färdigheter och kunskap som skiljer sig åt från de lärare som undervisar på plats (a.a.). 
Castle och McGuire (2010) skriver att deras undersökning visar på att nätbaserad 
utbildning och den digitala miljön kräver nya undervisningsmetoder och en 
medvetenhet om hur teknologin kan användas samtidigt som det idag många gånger hos 
utbildningsanordnare och lärare saknas dessa kunskaper. 
 
Heafner med flera (2015) har som en av sina slutsatser att nätbaserad utbildning är en 
stor utmaning för de lärare som arbetar med det. De betonar att det krävs extra mycket 
av lärarna som arbetar inom nätbaserad utbildning för ungdomar eftersom de kan antas 
inte fullt ut ha utvecklat sina egna metoder att lära sig eller sin självdisciplin när det 
kommer till studier. Heafner med flera kommer i sin studie också fram till att de lärare 
som undervisar nätbaserat själva har fått testa sig fram till hur de ska göra eller har haft 
kurser på arbetsplatsen och detta menar Heafner med flera inte är tillräckligt för lärarna 
ur utbildningssynpunkt. De poängterar att det krävs med empirisk forskning angående 
vilka undervisningsmetoder som ger det mest optimala elevresultatet (a.a.). Åkerfeldt 
med flera (2013) som har undersökt 1:1-undervisning och lärandet i den digitala miljön 
synliggör i sin rapport att lärare många gånger få förlita sig på kollegor och nätverk av 
lärare när det kommer till att lära sig om vilka lärresurser som finns och hur dessa kan 
hittas. 
 
Reese (2015) kommer i sin studie fram till att lärare inom nätbaserad utbildning bör 
organisera miljön så att den både uppmuntrar till autonomi och samhörighet. Den 
nätbaserade miljön bör enligt Reese fungera som en katalysator för att få de studerande 
involverade i kursinnehållet och i kommunikationen med lärare och andra studerande. 
Blomgren (2016) som har undersökt elevers motivation i en digitaliserad lärmiljö menar 
att elevernas motivation påverkas av känslor, inställning, intresse för skolarbetet och 
omgivningen. Med omgivningen menar Blomgren lärare, innehåll vad som skall 
presenteras och hur det skall presenteras. Det framkommer också av Blomgrens studie 
att motivationen hos eleverna i en digitaliserad lärmiljö är beroende av att läraren lever 
upp till elevernas förväntningar vad gäller kompetens. Det som i detta fall definieras 
som kompetens är social kompetens, ämnesdidaktisk kompetens och digital kompetens. 
I gruppintervjuer med elever genomförda av Blomgren framkommer att eleverna riktar 
viss kritik mot lärares digitala kompetens då de digitala resurserna används med 
varierande grad av effektivitet och kunnande. Eleverna reagerar också på att det råder en 
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brist på samsyn hos lärarna när det kommer till hur digitala resurser används i 
undervisningen (a.a.). Det fanns i en undersökning genomförd av O’Shea med flera de 
studerande som svarade att de upplevde att lärarna inte hade kunskap om hur man 
undervisade i en digital miljö vilket påverkade elevernas engagemang ur ett negativt 
perspektiv (O’Shea med flera, 2015). 
 
6.1.3 Elevperspektiv  
Det finns forskare som menar att nätbaserad utbildning krävs för att studenter skall 
tillägna sig de färdigheter som krävs av samhället idag (Reese, 2015). Dessa färdigheter 
innebär bland annat risktagande, kreativitet, reflektion och att applicera det man lär sig i 
skolan utanför skolan. Forskarna menar på att dessa färdigheter kan utvecklas mer hos 
studenterna i en digital miljö än i en fysisk miljö (a.a.). Anledningen till detta är att den 
digitala miljön har de förhållanden som krävs för att eleverna skall ställas inför de 
utmaningar som krävs för att utveckla färdigheterna (Reese, 2015). Schroeder (2012) 
har undersökt Massive Open Online Classes (MOOCs) kommer fram till att det av 
eleverna krävs ett aktivt engagemang och förmågan att organisera för att delta. 
Nätbaserad utbildning kräver många gånger av de studerande att de måste arbeta 
självständigt och själva ansvara för att genomföra sina uppgifter (Reese, 2015). Detta 
påpekar många kritiker som menar att en nätbaserad utbildning kräver alltför mycket av 
de studerande just när det kommer till självdisciplin.  För höga förväntningar på de 
studerande gällande denna aspekt kan leda till att studerande med lite erfarenhet av 
nätbaserad utbildning misslyckas med sina studier. För att de studerande skall lyckas 
krävs det enligt Reese istället stöd från lärarna då det i annat fall finns en överhängande 
risk att de studerande blir isolerade (a.a.). 
 
Furlonger och Gencic (2014) genomförde en studie som jämförde tillfredsställelse, 
stress, hanterbarhet och resultat hos studenter som läste på plats på campus med 
studenter som läste nätbaserat. Resultatet visar på att studenter som läste på plats 
upplevde utbildningen mer tillfredsställande samtidigt som det inte gick att urskilja 
någon skillnad i stressnivå mellan de olika grupperna. Det framkom inte heller någon 
skillnad mellan grupperna när det kom till problemlösningsförmåga eller frekvensen i 
att söka socialt stöd hos andra studerande. En signifikant skillnad identifierades däremot 
gällande hanterbarhet. Studenterna som läste på plats använde i större utsträckning flykt 
som en strategi för att göra studierna mer hanterbara än vad studenterna som läste 
nätbaserat gjorde. Furlonger och Gencic kunde i sin undersökning dock inte identifiera 
någon skillnad i resultat mellan studenter som läste på plats och studenter som läste 
nätbaserat (a.a.). 
 
6.2 Lärande i en digital miljö 
I litteraturen identifierades mönster som kan ha påverkan på lärandet i den digitala 
miljön. Dessa mönster presenteras i följande tre underkapitel. 
 
6.2.1 Förutsättningar i den digitala miljön  
Hilli (2016) har undersökt hur gymnasiestuderande i Finland uppfattar virtuellt lärande 
på distans. Det som framkommer i studien är att de studerande kunde se tekniken både 
som motiverande och som omotiverande. De såg den som motiverande utifrån aspekten 
att de ansåg att tekniska färdigheter var nödvändiga inför framtiden samtidigt som den 
var omotiverande då det tog lång tid att lära sig den. De studerande som talade om 
tekniken som svår ansåg att det var för att det tog lång tid att lära sig den. Dessa 
studerande såg på grund av detta inte samma lärpotential med den digitala miljön som 
med en fysisk klassrumssituation (a.a.). En hypotes Castle och McGuire (2010) hade var 
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att det är viktigt med en visuellt tilltalande digital miljö. De kommer dock fram till att 
detta är sekundärt i förhållande till användarvänlighet och att materialet är logiskt 
strukturerat. Åkerfeldt med flera (2013) som har undersökt hur lärare ser på begreppen 
kunskap och lärande i en digital miljö menar att det råder delade uppfattningar om 
synen på dessa. Vissa lärare hade kvar synen på kunskap som något som kunde 
överföras till eleverna medan andra lärare såg på kunskap som något som kunde sökas 
och konstrueras med hjälp av datorn som ett pedagogiskt redskap. De lärare som såg på 
kunskap som något som kunde sökas och konstrueras var noga med att utforma sina 
uppgifter på ett sådant sätt att det inte fanns ett givet svar som eleverna kunde leta upp. 
Som avslutande reflektion skriver Åkerfeldt med flera att digitala resurser i skolan 
utmanar flertalet aspekter i skolan så som arbetssätt, synen på lärande och kunskap samt 
det faktum att klassrummets gräns blir flytande då gränsen inte längre enbart definieras 
av det fysiska rummet (a.a.). 
 
Det kan vara jobbigt att läsa längre stunder på skärmen och det kan vara svårt att 
koncentrera sig i långa perioder under onlinelektioner, menar Hedlund (2010) som har 
undersökt fysisk arbetsmiljö kopplat till nätbaserad undervisning. Gällande 
onlinelektioner varierar längden på dem mellan olika lärare samtidigt som det finns 
lärare som inte lägger in pauser under lektionerna (a.a.). Att läsa elektroniska texter där 
det exempelvis finns hyperlänkar och pop-up-fönster kan vara en stor utmaning då 
läsningen inte enbart blir linjär (Bol & Garner, 2011). Läsaren måste navigera sig 
igenom texten samtidigt som den skall hålla koll på andra inlänkade sidor vilket gör att 
personer som saknar impulskontroll kan ha svårt att få ihop helheten (a.a.). Gällande det 
digitala kursmaterialet såg de studerande detta som positivt eftersom de kunde gå 
tillbaka till det när de ville och repetera det utifrån sitt eget behov (Hilli, 2016). De såg 
en styrka i att materialet inte var bundet till tid och rum. Samtidigt som de studerande 
överlag var positiva till lärmiljön, kursupplägget och friheten det innebar ansåg de dock 
att tillräcklig handledning var avgörande för att lyckas med sina studier. Utan 
handledning menade de studerande att det egna ansvaret blev för stort i kombination 
med att det var svårt att på egen hand hantera det digitala kursmaterialet. Blomgren 
(2016) menar att resurserna i den digitaliserade lärmiljön gör att eleverna ofta ställs 
inför valsituationer när de skall hantera uppgifter vilket innebär att de får träna sig i att 
söka, bearbeta, organisera och lagra information från fler kunskapskällor.  
 
Faktorer som kan påverka de studerandes engagemang på ett positivt sätt är enligt 
O´Shea med flera (2015) lärare som nyttjar verktygen i den digitala miljön, ger snabb 
respons och uppvisar en aktiv och engagerande attityd gentemot de studerande. En av 
deltagarna i undersökningen menade att lärare som är aktiva och engagerade modellerar 
ett beteende som gör att de studerande blir mer villiga att engagera sig i interaktionen 
med andra studerande. Martin och Scheetz (2011) menar samtidigt att lärare som 
undervisar över nätet kan uppleva en frustration som beror på att kontakten med 
studenterna blir mer opersonlig samt att de måste undervisa på ett sätt som gör att de når 
alla studenter utan att träffa dem under själva lärandetillfället. Då de inte alltid möter 
studenterna i samband med att de går igenom ett material, då detta oftast läggs upp 
utifrån en asynkron tanke, kan lärarna inte i realtid ta del av studenternas reaktion. 
 
Hedlund (2010) kommer i sin rapport fram till att den fysiska miljön och 
förutsättningarna i denna spelar en stor roll även när det kommer till nätbaserad 
undervisning.  
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6.2.2 Material och undervisning  
Tsai med flera (2013) lyfter meningsfullt lärande i nätbaserad undervisning som 
processen att utveckla kunskap som är relevant för omgivningen, att reflektera över 
kunskapen och att uttrycka vad man har lärt sig. Datorerna blir inom nätbaserad 
utbildning ett verktyg för att meningsfullt lärande skall kunna äga rum. För att detta 
skall realiseras fullt ut krävs det att teknologin används till och engagerar de studerande 
på fem olika sätt. Den första är att kunskapen konstrueras, inte reproduceras och den 
andra är att det äger rum konversationer och inte enbart mottagande av information. 
Vidare är det möjligheten att få uttrycka sig och få sätta ord på sin kunskap snarare än 
att upprepa något befintligt samt att samarbeta istället för att tävla. Slutligen är det att 
teknologin engagerar de studerande till att reflektera snarare än till att förmana (a.a.). 
Amhag (2010) noterar i sin studie att uppgifter som väcker studenternas intresse leder 
till ett aktivt skapande där studenterna blir medförfattare i varandras texter och där det 
skapas ett delägarskap av information. Texterna präglas således av en mångfald av 
röster där kunskapen konstrueras tillsammans. Lärprocessen i dialogsituationer inom 
nätbaserad utbildning kräver enligt Amhag träning i social samhörighet, självtillit och 
tillit till andra samt insikt i sitt eget skrivande. Amhag menar också att läraktiviteter 
inom nätbaserad utbildning är direkt beroende av kursernas design och kollaborativa 
arbetssätt (a.a.). Reese (2015) drar som slutsats att nätbaserad utbildning bör 
tillhandahålla de studerande med en balanserad lärandeerfarenhet som innehåller både 
synkrona och asynkrona lärandetillfällen såväl som chansen att utforska, undersöka och 
skapa. 
 
Amhag (2010) som har undersökt nätbaserade studentdialoger kommer fram till att 
mening, dialog och interaktion är de tre delar som tillsammans är kraften inom 
nätbaserad utbildning. Mening är enligt Amhag resultatet av och det som skapas genom 
dialog och interaktion med andra i en kollaborativ lärprocess. Amhag påpekar samtidigt 
att aktivitet i lärprocessen är något som utvecklas över tid genom att de som studerar 
använder sina teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter tillsammans med andra. 
Amhag påvisar i sitt resultat att det är en lång lärprocess för de studerande när det 
kommer till att använda egna och andras texter som ett verktyg i sitt lärande och att 
denna process inte sker per automatik utan måste stöttas upp. Amhag menar att det 
många gånger finns ett glapp mellan lärares ambitioner att skapa en social lärmiljö och 
studenternas förmåga och inställning till samarbete (a.a.). 
 
Bol och Garner (2011) skriver att det inom nätbaserad utbildning är ofta är stora 
mängder text studenterna själva skall ta sig an och kommer i sin studie fram till att 
starka läsare klarar sig bättre i nätbaserade lärmiljöer. Detta beror enligt Bol och Garner 
på att de har fler metakognitiva strategier kopplade till sitt läsande så som att de innan 
läsning reflekterar över vad de redan kan om ämnet och direkt sätter upp mål med sin 
läsning samtidigt som de under läsningens gång sållar bort det de anser vara irrelevant. 
Två av de största faktorerna som påverkar de studerandes engagemang ur ett negativt 
perspektiv är enligt O’Shea med flera (2015) faktorer kopplade till teknologin i sig samt 
till hur kursmaterialet presenterades i den digitala miljön. I studien uppger många 
studerande att de kämpade med teknologin vilket påverkade deras motivation, 
självförtroende i lärandesituationen och tålamodet. De studerande som nämnde 
kursmaterialet i den digitala miljön som något negativt uttryckte att det många gånger 
var ett förlegat material som låg i plattformarna, att formatet var för repetitivt och att 
materialet var ologiskt strukturerat. Rayner och Allen (2013) fokuserade i sin studie på 
att undersöka hur videoinspelade intervjuer som undervisningsmaterial för att koppla 
ihop teori med praktik påverkade studenternas lärande. De kommer fram till att denna 
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form av undervisningsmaterial gjorde att studenterna engagerade sig i sitt lärande och 
83% av de studerande menar att de ökade sin förståelse för kursens innehåll. Det 
studenterna anmärkte på var att videoinspelningarna många gånger var för långa för att 
de skulle orka behålla sin koncentration under hela tiden de tittade på dem. Samtidigt 
såg Rayner och Allen ett starkt samband mellan studenternas engagemang och lärande 
där engagemanget handlar om hur de reagerar på undervisningsformatet (a.a.). 
 
6.2.3 Eleven i den digitala miljön  
Castle och McGuire (2010) analyserade i sin undersökning data som berörde studenters 
uppfattning om sitt eget lärande inom nätbaserad utbildning. Självskattningen hos 
studenterna visade på att de upplever att de lärde sig mest i de kurser där 
kommunikationen endast var synkron. Det framgår också i studien att de studenter som 
läste kurser där den digitala miljön erbjöd så mycket som möjligt av vad 
kommunikation i en fysisk miljö innebär upplevde sig mer nöjda med sin utbildning. 
Det finns olika faktorer som har betydelse för hur väl studenter på en nätbaserad 
utbildning lyckas och de som har identifierats som nyckelfaktorer är studentens egen 
drivkraft, datorvana, mognadsgrad, lärstil och attityd till teknologi (Martin & Scheetz, 
2011). Samtidigt som detta är de nyckelfaktorer som idag har identifierats kommer vissa 
av dem enligt Martin och Scheetz förmodligen att bli irrelevanta för kommande 
generationer av studenter på nätbaserade utbildningar. Bol och Garner (2011) kommer i 
sin studie fram till att de studenter som lyckas bäst i nätbaserade lärmiljöer är de som 
själva kan skapa en relation mellan gammal och ny kunskap snarare än att enbart 
fokusera på att ta in ny information utan att reflektera över den. 
 
Bol och Garner (2011) som har undersökt vilka utmaningar som finns gällande att stötta 
självregleringen hos studenter inom nätbaserad utbildning menar att de studenter som 
inte hittar strategier för att styra sitt beteende riskerar att misslyckas med sin utbildning. 
Bol och Garner lyfter att självreglering kan vara problematiskt om det saknas vissa 
exekutiva funktioner som att planera, organisera och reflektera ur ett metakognitivt 
perspektiv och det kan i dessa fall uppstå hinder för individen. Broadbent och Poon 
(2015) undersökte självreglering och akademiska prestationer hos studenter inom 
nätbaserad utbildning. De studenter som lyckas har enligt Broadbent och Poon 
förmågan att fördela sin tid, är medvetna om sitt eget lärande, är källkritiska och är 
ihärdiga när det kommer till att förstå materialet trots att det kan vara utmanande. Hilli 
(2016) identifierade att många studerande stötte på hinder i lärprocessen då de försökte 
använda sig av lärstrategier de var vana vid sedan tidigare utan att anpassa dessa till en 
annorlunda kursdesign och till en annan form av lärmiljö. Detta gjorde att de studerande 
inte fullt ut kunde ta till sig av ämnesinnehållet. Hilli noterade också att det var endast 
några få av de studerande som metakognitivt hade övervägt hur de lärde sig på bästa 
sätt.  
 
Amhag (2013b) undersökte i sin studie vilka mönster som finns i nätbaserad 
kamratrespons mellan olika studenter och har identifierat flertalet faktorer som påverkar 
kommunikationen och lärandet. Studenterna kunde när som under en veckas tid gå in 
och skriva sin respons och de skulle var och en ge respons till mellan fem och sju andra 
studenter. Det som framkommer tydligt är att studenterna är ömsesidigt beroende av 
varandra i en gemensam förhandling som syftar till att utveckla en ökad förståelse för 
meningsinnehållet. I de nätbaserade texterna blir studenterna medvetna om sina egna 
tolkningsramar samtidigt som de får ta del av andras vilket medför att de själva blir 
aktiva redskap för att göra sig förstådda i samspelet med andra. Studenterna fick i och 
med den nätbaserade kamratresponsen enligt Amhag värdera egna och andras 
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erfarenheter och motiveringar. Som en av sina slutsatser kommer Amhag fram till att 
återkoppling, oavsett om den är från lärare till student eller studenter emellan, ger bäst 
effekt i de fall den är omedelbar, öppen och tydlig (a.a.). Inom kollaborativt lärande 
förväntar sig ofta studenter som själva bidrar mycket till gruppen att andra studenter 
direkt skall komma med respons och bidra lika mycket (Park, 2015). Detta kan ibland 
leda till att det hos studenterna blir ett fokus på resultatet av den individuella 
prestationen snarare än utfallet av den kollaborativa lärandeprocessen. 
 
6.3 Kommunikation och interaktion 
Något som återkommande återfanns i litteraturen var faktorer och mönster gällande 
kommunikation och interaktion. Precis som med den organisatoriska aspekten som 
lyftes i början av detta kapitel framkommer det även här faktorer på både organisations-, 
grupp- och individnivå. 
 
6.3.1 Förutsättningar för kommunikation och interaktion  
Lindsey och Rice (2015) uttrycker i sitt forskningsintresse att de vill undersöka om 
nätbaserad utbildning tillhandahåller förutsättningar för att studenterna ska utvecklas 
vad gäller sociala färdigheter som att bygga och underhålla relationer samt förmågan att 
på ett målinriktat sätt kommunicera med andra. Det Lindsey och Rice mäter i sin 
undersökning är studenternas emotionella intelligens (EQ) där de jämför studenter som 
studerar nätbaserat med elever som studerar på plats på skolan. Resultatet visar på att 
studenterna som studerade nätbaserat hade högre EQ än de som studerade på plats. 
Detta menar Lindsey och Rice kan bero på att den nätbaserade utbildningen 
tillhandahåller fler möjligheter än den platsförlagda utbildningen. Med möjligheter 
menas nyttjandet av Internet och teknologi för att stärka förståelsen av medborgarskap 
för att öka studenternas engagemang. En annan faktor som kan ligga till grund för 
resultatet menar Lindsey och Rice är att studenter på nätbaserad utbildning har större 
möjlighet att interagera med andra studenter än vad de som läser en platsbaserad 
utbildning har. Något som kan ha påverkat intresset för nätbaserat lärande är att den 
sociokulturella synen på lärande, där fokus är på interaktionens betydelse, har fått allt 
större genomslag (Hedemark & Rydén, 2016). Detta beror på att möjligheter till dialog, 
kommunikation och sociala aspekter finns som en naturlig del av digital teknik och 
sociala medier. 
 
Hedemark och Rydén (2016) genomförde en studie som handlar om olika metoder för 
att förbättra kommunikationen mellan lärare och studenter. Resultatet visar på att olika 
former av lärandeaktiviteter kräver olika typer av nätbaserade forum för att bli lyckade 
ur ett användarperspektiv. Det framkom bland annat att gruppstorleken under 
diskussionsseminarier inte bör överstiga sex-åtta personer och att olika 
seminariemodeller lämpar sig för olika typer av uppgifter. Med detta menas exempelvis 
att vissa digitala miljöer lämpar sig bättre för uppgifter av redovisande eller föreläsande 
karaktär medan andra miljöer lämpar sig bättre för gruppdiskussioner. Som 
huvudslutsats i sin undersökning skriver Hedemark och Rydén att valet av tekniskt 
kommunikationsmedel och valet av seminarieform måste styras utifrån syftet med 
respektive uppgift och att läraren inte bör låta sig styras av den befintliga tekniken. 
Williamson med flera (2015) undersökte lärares uppfattning om olika 
diskussionsmöjligheter inom nätbaserad utbildning. Det som framkommer i studien är 
att bloggar bidrog till mer öppna diskussioner jämfört med andra diskussionsforum. 
Diskussionerna blev också mer givande ju mindre forcerade och desto mer autentiska 
uppgifterna var. 
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Williamson med flera (2015) som har studerat diskussioner i nätbaserade forum 
kommer fram till att förstainlägg av hög kvalitet fick fler svar och mer djupgående 
respons än förstainlägg av lägre kvalitet. Det fanns samtidigt ett samband mellan hur 
tydliga uppgiftsinstruktionerna var och vilken kvalitet det var på inläggen. Amhag 
(2010) menar att dialogerna inom nätbaserad utbildning påverkas av uppgiftens 
karaktär, om den är konkret eller abstrakt. Om uppgifterna är av abstrakt karaktär har 
studenterna svårt att hitta ett eget perspektiv och att vidareutveckla detta vilket leder till 
att studenterna i sina texter oftast upprepar vad författarna till kurslitteraturen skriver. 
Amhag lyfter i sitt resultat att interaktioner inom nätbaserad utbildning både skall ses 
som en individuell och som en kollektiv kompetens. Denna kompetens utvecklar 
studenterna genom att skriva egna texter och läsa andras, bidra med egna erfarenheter 
och ta del av andras, argumentera, ge respons, diskutera och samarbeta (a.a.). Vidare 
kommer Hedemark och Rydén (2016) fram till att vissa övningar är svåra att genomföra 
på distans efter som det kan finnas hinder i att använda och uppfatta kroppsspråk. 
Martin och Scheetz (2011) lyfter i sitt resultat fram att studenter och lärare inom 
nätbaserad utbildning många gånger är mer eftertänksamma i kommunikationen med 
varandra och i sin reaktion mot andra eftersom de inte har kroppsspråket till stöd. 
 
6.3.2 Lärarens närvaro  
Det som kan påverka relationen mellan lärare och studerande negativt är enligt O’Shea 
med flera (2015) bland annat dålig kommunikation. Med dålig kommunikation menas 
att det saknas kunskap om hur man effektivt kommunicerar i digitala miljöer vilket flera 
av de studerande i undersökningen menade var en brist hos lärarna. Detta visade sig 
främst genom att skriftliga inlägg från lärare ofta uppfattades som negativa eller 
aggressiva. Park (2015) noterade att vissa studenter inte såg sig själva som aktiva 
deltagare i diskussionsforumen och detta berodde enligt studenterna själva främst på tre 
faktorer. Den första var att studenterna föredrog andra sätt att kommunicera på, den 
andra var att det överlag var ett lågt engagemang i diskussionsforumet och den tredje 
var att läraren var frånvarande och inte ansträngde sig för att stötta upp diskussionerna.  
 
Om läraren själv är för lite aktiv i ett diskussionsforum avtar diskussionen vilket innebär 
en begränsning för lärandet, menar Hedemark och Rydén (2016) som under en termin 
följde ett antal diskussionsforum vid Uppsala universitet. De noterade också att 
studenterna istället startade egna Facebook-grupper där de diskuterade undervisningen, 
men dessa grupper hade lärarna inte tillgång till. Rayner och Allen (2013) noterar att 
nätbaserade studier kan skapa en form av isolering mellan studenter och lärare om det är 
att lärarna inte är synliga i exempelvis diskussioner. Känslan av att vara en del av en 
gemenskap korrelerar med nivån på studenternas engagemang och lärande och att se 
andra studenter skriva kommentarer i diskussionsforum höjer känslan av att vara en del 
av just gemenskapen. Amhag (2010) framhåller i sitt resultat att studenterna ville att 
lärarna skulle läsa deras texter och ge dem feedback men också bekräfta att de var på 
rätt väg, det var således inte tillräckligt för studenterna att andra studenter läste texterna 
och gav feedback. 
 
6.3.3 Att vara delaktig  
O´Shea med flera (2015) genomförde sin studie med syftet att få en förståelse för hur 
studenter upplever nätbaserad utbildning. Gällande kommunikation och samarbete med 
andra studerande gav undersökningen varierande resultat. Vissa svarade att de såg en 
social samhörighet med andra studerande som nödvändigt för att lyckas med sina 
studier medan andra svarade att de inte såg hur interaktion med andra studerande bidrog 
till lärandet. De studerande som inte hade kontakt med andra studerande uttryckte bland 
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annat att de inte var ute efter att få vänner, att de arbetade bättre på egen hand och att de 
inte ville behöva tänka på någon annan (a.a.). En av deltagarna i undersökningen 
menade att målet var att få en examen och att upplevelsen var att deltagande i en social 
gemenskap med andra studerande inte medförde några fördelar (O’Shea med flera, 
2015). Bol och Garner (2011) lyfter att vissa studenter avsiktligen söker sig till 
nätbaserade lärmiljöer för att i så stor utsträckning som möjligt undvika interaktion med 
andra. Att undvika interaktion kan vara så pass viktigt för studenterna att de väljer 
nätbaserade lärmiljöer trots att de saknar självregleringen för att på egen hand hålla sina 
studier igång. 
 
Det framkommer i studien genomförd av O´Shea med flera (2015) att det finns 
studerande som inte ser positivt på diskussionsforumen inom nätbaserad utbildning. 
Flertalet studerande uttryckte att de såg diskussionsforumen som slöseri med tid och att 
de inte var till hjälp vilket de motiverar med att diskussionerna sällan var medierade och 
att det var ett för stort antal studenter i respektive forum. De studerande som ansåg detta 
uttryckte att de upplever en frustration kopplad till att kommunicera med andra inom 
utbildningen, både lärare och andra studerande. Det fanns också de studerande som 
uppgav både att diskussionsforumen var skrämmande och att de förstärkte en känsla av 
ensamhet vilket enligt de studerande beror på att diskussionsmiljöerna inte kändes 
trygga. De studerande som ytterligare utvecklade detta resonemang menade att det fanns 
andra studerande som var väldigt påstridiga och då det många gånger saknades en lärare 
i diskussionerna drog sig många från att delge sina åsikter (a.a.). Amhag (2013b) 
noterar att vissa studenter har brister i sin dialogicitet i nätbaserade forum. Det Amhag 
identifierade i och med att följa nätbaserade diskussioner hos studenter var att vissa 
studenter lurpassade, som Amhag beskriver det, och läste vad andra hade skrivit 
samtidigt som de själva svarade kortfattat eller inte alls. Detta medförde begränsningar i 
meningsutbytet och samarbetslärandet samtidigt som Amhag menar att studenter som 
själva inte bidrar till dialogen ändå själva kan lära sig av vad de andra skriver. Studenter 
är inte så vana vid nätbaserad kommunikation som lärare många gånger tror och att 
införa nya tekniska lösningar kräver tid för övning (Hedemark & Rydén, 2016). 
 
Park (2015) studerade i vilken utsträckning studenter deltog i diskussioner på nätet. 
Park kommer fram till att studenterna delade idéer och hjälpte varandra att förbättra 
idéer samtidigt som diskussionsforumen bidrog till att studenterna kunde lära känna 
varandra genom att få svar på frågor och ta del av varandras åsikter. Williamson med 
flera (2015) noterade att det var vanligt att studenterna glömde bort att gå in och ge 
varandra respons i diskussionsforumen då de hade som främsta fokus att posta sitt eget 
inlägg. Att andra studenter har ett lågt engagemang i diskussionsforum kan enligt Park 
(2015) leda till att studenter som från början är engagerade och deltar blir mindre aktiva 
och slutar att skriva. Det som enligt Hilli (2016) framkom tydligt var att den inre 
motivationen hos de studerande i hög grad påverkades av andra gruppmedlemmars 
motivation att samarbeta. Många informanter i studien beskrev att de upplevde en 
orättvisa gällande att alla gruppmedlemmar inte deltog lika aktivt vid gemensamma 
projekt. 
 
6.3.4 Asynkron och synkron kommunikation  
Studenter på nätbaserad utbildning kommunicerar ofta med varandra och med sina 
lärare genom asynkrona diskussionsforum vilket gör att de får träna sig i att föra dialog 
med andra och därigenom lära sig att hantera andras åsikter och preferenser (Lindsey & 
Rice, 2015). I och med att det mest är asynkron kommunikation menar Lindsey och 
Rice att studenterna får tid att tänka över sina inlägg och hur de kan påverka andra 
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studenter innan de postar dem vilket kan bidra till att utveckla och underhålla relationer. 
Resultatet i studien visar på att studenterna får tid och möjlighet att reflektera innan de 
kommunicerar och delar sina tankar vilket är något studenterna på en platsbaserad 
utbildning inte får tid till då det ofta krävs svar direkt i klassrummet. Lindsey och Rice 
kommer också fram till att studenterna på den nätbaserade utbildningen har ett mer 
utvecklat kritiskt tänkande än de på den platsbaserade utbildningen vilket de också 
kopplar till de asynkrona diskussionerna och möjligheten till reflektionstid i 
kommunikationen (a.a.). Reese (2015) kommer i sin litteraturstudie fram till att de som 
ställer sig kritiska till nätbaserad utbildning bland annat menar att asynkron 
kommunikation inte är tillräckligt engagerande eller formell för studenter. Reese 
kommer också fram till att en balanserad nätbaserad utbildning bör innehålla en 
blandning av asynkrona och synkrona kommunikationsmöjligheter som uppmuntrar till 
samarbete mellan studenterna (a.a.). 
 
Hilli (2016) konstaterar att det gemensamma ansvaret byggde på att de studerande 
kommunicerade och förhandlade med varandra och detta var något som enligt de 
studerande själva tog lång tid att lära sig. Enligt de studerande var muntlig synkron 
kommunikation den som ansågs vara mest meningsfull, både i mötet med läraren och 
med andra studerande. Det fanns samtidigt studerande som såg skriftlig synkron 
kommunikation som värdefull och det var de studerande som hade läsning som främsta 
lärstrategi. De studerande likställde god handledning vid snabb, synkron 
kommunikation. Det var också kommunikationen med läraren som de studerande 
uppfattade som det som skapade struktur på kursen (a.a.). 
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7. Analys & Diskussion 
I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet från den systematiska litteraturstudien 
utifrån arbetets två frågeställningar. Det som också lyfts är den specialpedagogiska 
praktiken med fokus på pedagogiska implikationer gällande elever i behov av särskilt 
stöd. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 
 
7.1 Faktorer som kan påverka inkludering 
Denna del av kapitlet kommer att ha fokus på att analysera och diskutera resultatet 
utifrån frågeställningen: Vilka faktorer kan påverka inkludering inom nätbaserad 
utbildning? Faktorerna analyseras och diskuteras utifrån organisations-, grupp- och 
individnivå. 
 
7.1.1 Faktorer på organisatorisk nivå 
Sett ur ett organisatoriskt perspektiv identifierades i resultatet fyra faktorer som kan ha 
påverkan på inkludering. Dessa är inställningen hos de som ansvarar för utbildningen, 
lärarens kompetens, organiseringen av den digitala miljön och kommunikation i den 
digitala miljön. 
 
Gällande inställningen hos de som ansvarar för utbildningen framgår det av resultatet att 
det kan uppstå spänningsfält mellan de som ansvarar för tekniska lösningar och de som 
ansvarar för det pedagogiska arbetet där kommunikation parterna emellan är essentiellt 
(Holt m. fl., 2013). Det framgår också utifrån studien genomförd av East med flera 
(2014) att det finns många rektorer som anser att nätbaserad utbildning inte kan ersätta 
eller ens jämföras med traditionell utbildning med motiveringen att den personliga 
interaktionen inte kan uppnås genom teknologiska lösningar. Sett ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv enligt Lindqvist och Holmström Wirf (2016) blir det 
tydligt att faktorer som påverkar inkludering sträcker sig ända upp till de som ansvarar 
för utbildningen och deras inställning till den. I och med att flera rektorer anser att 
nätbaserad utbildning inte kan ersätta traditionell utbildning blir det också en fråga om 
det specialpedagogiska samhällsuppdraget. Om vi utgår ifrån Ahlberg (2015) som ser 
det specialpedagogiska samhällsuppdraget som ett verktyg för allas lika värde, 
jämlikhet och social rättvisa borde detta vara tillämpningsbart även inom nätbaserad 
utbildning. Om ansvariga för utbildningen inte ser nätbaserad utbildning som ett 
alternativ kan detta få konsekvenser för i vilken grad det specialpedagogiska 
samhällsuppdraget kan utföras i verksamheten. Om det blir att möjligheten att anordna 
nätbaserad utbildning öppnas upp enligt slutbetänkandet (SOU 2017:44) kommer det att 
krävas att ansvariga för utbildningen kommunicerar med pedagogisk personal. Annars 
kan möjligheten till inkludering för eleverna komma att påverkas ur ett negativt 
perspektiv. 
 
När det kommer till lärarens kompetens indikerar resultatet att det råder ett gap mellan 
förväntningarna på och implementeringen av nätbaserad utbildning i förhållande till den 
utbildning lärarna har (Heafner m. fl., 2015). Enligt resultatet har lärare inte tillräckligt 
med kunskap om hur undervisning bör genomföras i en digital miljö (O’Shea m. fl., 
2015; Heafner m. fl., 2015; Blomgren, 2016). Det framgår också att lärare som 
undervisar i en digital miljö många gånger får förlita sig på kollegor för att lära sig om 
hur man kan göra och sedan själva testa sig fram (Heafner m. fl., 2015; Åkerfeldt m. fl., 
2013). Enligt ett specialpedagogiskt perspektiv som innebär att anpassa omgivningen 
utifrån elevernas förutsättningar (Atterström & Persson, 2000) kan bristande kompetens 
hos lärare få stora konsekvenser. För att kunna anpassa omgivningen gäller det att vara 
förtrogen med den och om kunskap inte finns ökar risken att eleverna blir exkluderade. 
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Detta kan vidare tolkas utifrån det kompensatoriska, det kritiska och 
dilemmaperspektivet vilka Nilholm (2007) skriver om. Inget av dessa perspektiv går 
enligt följande analys att bemöta om läraren inte har kompetens inom nätbaserad 
utbildning. För att kunna kompensera krävs kunskap om möjliga åtgärder, för att 
bemöta det kritiska perspektivet krävs kunskap om strukturella faktorer och för att 
handla utifrån ett dilemmaperspektiv krävs förmågan att kunna identifiera 
spänningsfältet mellan det gemensamma och varje elevs förutsättningar. Lärarens 
kompetens för möjligheten till inkludering tolkas således som en betydande faktor på 
organisationsnivå.  
 
Resultatet visar på att de studerandes engagemang är direkt beroende av faktorer 
kopplade till organiseringen av den digitala miljön. Det som gynnar eleverna är om 
tekniken är vald utifrån syftet med uppgiften (Hedemark & Rydén, 2016), om miljön är 
användarvänlig och materialet logiskt strukturerat (Castle & McGuire, 2010; O’Shea m. 
fl. 2015) samt om de studerande ges möjlighet att utforska, undersöka och skapa (Reese, 
2015). Inkludering kan enligt Nilholm och Göransson (2013) ses enligt den 
gemenskapsorienterade definitionen vilken bygger på att systemet i sig är inkluderande. 
Utifrån detta perspektiv blir organiseringen av den digitala miljö en kritisk aspekt.  
Faktorer som identifierades kopplade till kommunikation i den digitala miljön var att de 
studerande upplevde att kommunikationen med läraren bidrog till att skapa struktur 
(Hilli, 2016). Det framgår också att återkoppling ger bäst effekt ifall den är omedelbar, 
öppen och tydlig (Amhag, 2013b). En annan faktor som identifierades är att sättet att 
kommunicera på bör bidra till att utveckla kunskap, reflektera över kunskap och ge 
möjlighet att uttrycka vad man har lärt sig (Tsai m. fl. 2013).  I resultatet visar det sig 
även att dålig kommunikation kan handla om bristande kunskap i hur man effektivt 
kommunicerar i digitala miljöer (O’Shea m. fl. 2015). För att utgå ifrån ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande där kommunikation och språk enligt Dysthe (2003) 
är grundläggande delar påverkas möjligheterna till inkludering av möjligheterna till 
interaktion. Resultatet pekar också på att det krävs kunskap i hur man effektivt 
kommunicerar i digitala miljöer vilket kan kopplas till social inkludering enligt Asp-
Onsjö (2008). Utifrån detta är de studerande beroende av att få tillgång till rätt verktyg 
för att kunna vara delaktiga i den sociala gemenskapen. 
 
7.1.2 Faktorer på gruppnivå 
Sett ur ett grupperspektiv identifierades i resultatet två faktorer som kan ha påverkan på 
inkludering. Dessa är lärarens närvaro och kommunikation mellan de studerande. 
 
Lärarens närvaro var en återkommande faktor i resultatet. Det framgår att lärarens 
närvaro är viktig för att skapa en känsla av gemenskap och för att föra diskussionerna i 
de digitala miljöerna framåt (Rayner & Allen, 2013; Hedemark & Rydén, 2016). En 
konsekvens av att läraren inte är närvarande kan bli att de studerande startar egna 
grupper, exempelvis på Facebook, där de diskuterar undervisningen vilket medför att 
läraren då inte kan följa varken diskussionerna eller lärprocessen (Hedemark & Rydén, 
2016). Enligt Asp-Onsjö (2008) handlar innefattar inkluderingsbegreppet rumslig, social 
och didaktisk inkludering. Den rumsliga inkluderingen rör det fysiska rummet men 
skulle i ett resonemang kopplat till nätbaserad utbildning även kunna gälla det digitala 
rummet där de studerande möts. Om läraren är frånvarande riskerar inkludering enligt 
Asp-Onsjös teori att falla. Om det digitala rummet inte är inkluderande, vilket i sin tur 
kan kopplas till ett sociokulturellt perspektiv, riskerar lärandet att påverkas. Den sociala 
inkluderingen faller om gruppen blir splittrad och söker sig till andra alternativa forum i 
kombination med att den didaktiska inkluderingen direkt uteblir. Att läraren är 
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närvarande i gruppen tolkas således som en förutsättning för inkludering på gruppnivå. 
Lärarens närvaro kan ha med kunskap och kompetens att göra vilket innebär att 
inkludering på gruppnivå är beroende av organisatoriska faktorer som gynnar 
inkludering. 
 
När det kommer till inkludering på gruppnivå gick det i resultatet att urskilja flera 
betydelsebärande faktorer kopplade till kommunikation mellan de studerande. De 
studerande behöver träna sig i att kommunicera i digitala miljöer och är oftast inte lika 
vana vid nätbaserad kommunikation som lärare många gånger tror (Hedemark & Rydén, 
2016; Amhag, 2010; Hilli, 2016). Det krävs träning i såväl social samhörighet som i 
självtillit och tillit till andra (Amhag, 2010). I resultatet framgår det också att ett givande 
och tagande i kommunikationen mellan de studerande är avgörande för såväl den 
kollaborativa lärandeprocessen som för inställningen till andra studerande (Park, 2015; 
Amhag, 2010). De studerande som inte såg kommunikation med andra studerande som 
meningsfull uttryckte att diskussionsforumen kunde vara skrämmande och att lärarens 
frånvaro gjorde att forumen inte kändes trygga (O’Shea m. fl. 2015). Tydliga 
uppgiftsinstruktioner (Williamson m. fl. 2015) och intresseväckande uppgifter (Amhag, 
2010) är enligt resultatet förutsättningar för att skapa kvalitet i kommunikationen mellan 
de studerande. Att träna i att kommunicera i digitala miljöer blir av betydelse för 
inkludering och det gäller inte bara den sociala aspekten utan också den didaktiska om 
vi utgår ifrån det sociokulturella perspektivet att lärandet bygger på delaktighet och 
samspel. Svenska Unescorådet (2008) menar att inkluderande undervisning handlar om 
att mångfald ses som något berikande. Om vi kopplar detta till att språket är en bärande 
del inom det sociokulturella perspektivet (Dysthe, 2003) måste varje studerande få 
tillgång till kunskapen om hur språket kan användas för att kommunicera. Om de 
studerande inte får tillgång till det språk som gynnar kommunikation och gemenskap i 
digitala miljöer kommer mångfalden inte fram vilket gör att fullgod inkludering i 
undervisningen riskerar att utebli. 
 
7.1.3 Faktorer på individnivå 
Sett ur ett individperspektiv identifierades i resultatet tre faktorer som kan ha påverkan 
på inkludering. Dessa är förutsättningar i miljön, det sociala samspelet och individuella 
förutsättningar. 
 
Gällande förutsättningar i miljön visar det sig att asynkron kommunikation ger 
möjlighet till reflektionstid och till att utveckla ett kritiskt tänkande (Lindsey & Rice, 
2015) samtidigt som de studerande själva uppger att de lär sig mest i kurser med 
synkron kommunikation (Castle & McGuire, 2010). Miljön avseende 
undervisningsformatet och att kurserna var anpassade till att fungera i en digital miljö 
var också av betydelse (Rayner & Allen, 2013; O’Shea m. fl., 2015). De studerande såg 
det som positivt att kunna gå tillbaka och repetera det digitala kursmaterialet utifrån sina 
egna behov (Hilli, 2016) samtidigt som handledning och lärarens närvaro var 
nödvändigt för att det egna ansvaret inte skulle bli för stort (Hilli, 2016; O’Shea m. fl., 
2015). Det går här att urskilja flera aspekter kopplade till inkludering. Till att börja med 
den asynkrona och den synkrona kommunikationens påverkan på inkludering där det 
råder delade meningar om vad som är mest gynnsamt. För att utgå ifrån individens 
förutsättningar är det möjligt att miljön måste vara organiserad så att även de som 
behöver reflektionstid och gynnas av asynkron kommunikation får samma tillgång till 
lärandet som de som helst kommunicerar synkront. Utifrån utbildningens upplägg 
gynnas den didaktiska inkluderingen av möjligheten att kunna gå tillbaka och repetera 
materialet vilket går i linje med att utbildningen skall anpassas utifrån eleverna. Den 
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didaktiska inkluderingen kan också sägas vara beroende av att undervisningen är 
anpassad till den digitala miljön. Detta kan i sin tur påverka den sociala inkluderingen. 
Om undervisningen inte är tillgänglig för eleven riskerar eleven att utebli från den 
sociala gemenskapen vilket kan leda till ett utanförskap inte bara i skolan utan även ur 
ett samhällsperspektiv.  
 
Det sociala samspelet identifierades också som en betydande faktor kopplad till 
inkludering ur ett individperspektiv. Det framgår av resultatet att de studerandes 
motivation och engagemang står i direkt förhållande till andra studerandes motivation 
och engagemang (Park, 2015; Hilli, 2016). Inställningen till samarbete varierar där vissa 
inte ser social samhörighet som nödvändig för att lyckas med sina studier (O’Shea m. 
fl., 2015; Hilli, 2016) och andra ser en orättvisa i att alla inte bidrar lika mycket vid 
gemensamma projekt (Hilli, 2016). Resultatet visar att mycket av lärande inom 
nätbaserad utbildning är kopplat till det sociokulturella perspektivet i och med att de 
studerande är beroende av varandra. Det som är intressant ur inkluderingssynpunkt är 
hur man skall förhålla sig till elever som inte vill ha kontakt med andra elever. Utifrån 
det sociokulturella perspektivet skulle det kunna hävdas att elever som inte interagerar 
med andra elever inte heller har tillgång till lärandet. Om de inte är inkluderade ur en 
social aspekt kan de enligt det sociokulturella perspektivet inte vara inkluderade ur en 
didaktisk aspekt. Samtidigt skall utbildningen enligt ett specialpedagogiskt perspektiv 
utformas utifrån varje elevs förutsättningar. Det som skulle kunna bli en utmaning inom 
nätbaserad utbildning är således att hitta vägar för att de elever som inte har 
förutsättningar för att interagera med andra elever att ändå bli inkluderade i den lärande 
gemenskapen. En annan aspekt är om inkludering tolkas som att vara inkluderad i 
skolan eller möjligheten att längre fram vara inkluderad i samhället. Om det sociala 
motståndet av någon anledning är så pass stort att eleven inte interagerar med andra 
elever riskerar eleven att inte få någon utbildning vilket kan leda till ett utanförskap 
längre fram i elevens liv.    
 
Sett till individuella förutsättningar framgår det av resultatet att det ställs höga krav på 
olika förmågor när det kommer till att studera nätbaserat. Det krävs enligt resultatet 
självständighet, självdisciplin och förmågan att själv ta ett stort ansvar (Schroeder, 
2012; Heafner m. fl. 2015). Det lyfts också i resultatet att det kan uppstå hinder för 
individen om den saknar vissa exekutiva funktioner så som att planera och organisera 
(Bol & Garner, 2011) samt att framgång i studierna är kopplade till faktorer så som 
mognadsgrad och egen drivkraft (Martin & Scheetz, 2011). En annan faktor som 
identifierades i resultatet är att starka läsare klarar sig bättre i nätbaserade lärmiljöer och 
att just läsning av elektroniska texter kan vara en utmaning för personer med låg 
impulskontroll då läsningen inte enbart är linjär (Bol & Garner, 2011). Utifrån ett 
specialpedagogiskt perspektiv handlar det om att utifrån elevernas förutsättningar göra 
förändringar i omgivningen (Atterström & Persson, 2000). Det resultatet indikerar är att 
forskning om nätbaserad utbildning tenderar att landa i vad Atterström och Persson 
(2000) benämner en kategorisk elevsyn där det krävs åtgärdande insatser. Det finns då 
en stor risk att det skapas en stigmatiserande bristmodell, vilken Atterström och Persson 
(2000) skriver om, och individens förutsättningar blir till hinder. Det forskningen 
indirekt säger är att det krävs vissa färdigheter och förmågor hos individerna för att de 
skall lyckas inom nätbaserad utbildning och att utgå ifrån ett sådant perspektiv är att 
helt gå emot vad det specialpedagogiska perspektivet står för. Det som skulle kunna 
vara ett hinder för skolans förebyggande arbete är att identifiera vilka förutsättningar 
eleverna har eftersom de inte fysiskt befinner sig på skolan. Detta ställer stora krav på 
skolan ur en inkluderingssynpunkt för att kunna tillhandahålla likvärdig utbildning.  
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7.2 Hur den digitala miljön kan förstås i förhållande till andra miljöer 
Denna del av kapitlet kommer att ha fokus på att analysera och diskutera resultatet 
utifrån frågeställningen: Hur kan den digitala miljön förstås i förhållande till andra 
miljöer inom tillgänglig lärmiljö? Den digitala miljön kommer i detta avsnitt att 
analyseras och diskuteras i förhållande till den fysiska, den sociala och den pedagogiska 
miljön.  
 
Det identifierades i resultatet faktorer som rör förhållandet mellan den digitala och den 
fysiska miljön. Det framgår till att börja med att vissa färdigheter som krävs av 
samhället idag utvecklas mer av studenterna i en digital miljö än i en fysisk miljö 
(Reese, 2015) samtidigt som förutsättningarna i den fysiska miljön spelar en stor roll 
även inom nätbaserad utbildning (Hedlund, 2010). Det råder också delade meningar om 
potentialen i den digitala miljön i förhållande till den fysiska. Inom nätbaserad 
utbildning blir klassrummets gräns flytande då det inte definieras av det fysiska rummet 
(Åkerfeldt m. fl., 2013). I resultatet visar det sig att studerande som upplever att 
kommunikationen i den digitala miljön i så lång utsträckning som möjligt liknar den 
fysiska miljön är nöjda med sin utbildning (Castle & McGuire, 2010) samtidigt som 
andra studerande inte ser samma lärpotential i den digitala miljön som med en fysisk 
klassrumssituation (Hilli, 2016). Slutligen visar det sig i två studier att den digitala 
miljön erbjuder större möjlighet till reflektion i kommunikationen än vad den fysiska 
klassrumsmiljön gör då den fysiska miljön ofta ställer krav på direkt respons (Lindsey 
& Rice, 2015; Martin & Scheetz, 2011). 
 
Utifrån resultatet visar det sig att relationen mellan den digitala miljön och den sociala 
miljön kan vara komplex. Det framgår att det finns studerande som avsiktligen söker sig 
till nätbaserad utbildning för att i så hög utsträckning som möjligt undvika interaktion 
med andra (Bol & Garner, 2011). Samtidigt framgår det att studerande inom nätbaserad 
utbildning i lika hög grad som studerande på traditionell utbildning söker socialt stöd 
hos varandra (Furlonger & Gencic, 2014). Lindsey och Rice (2015) identifierar den 
asynkrona kommunikationen som något som gynnar studenterna inom nätbaserad 
utbildning när det kommer till att utveckla och underhålla relationer eftersom den bidrar 
till att skapa reflektionstid. Samtidigt är det enligt Reese (2015) en blandning av 
asynkrona och synkrona kommunikationsmöjligheter som uppmuntrar till samarbete. 
 
När det kommer till förhållandet mellan den digitala och den pedagogiska miljön 
framgår det i resultatet slutsatser som motsäger varandra. Å ena sidan är det Martin och 
Scheetz (2011) som menar att den pedagogiska miljön och hur lärandesituationen är 
strukturerad bör hålla fast vid samma generella principer oavsett om det är nätbaserad 
utbildning eller traditionell utbildning. Å andra sidan är det Hilli (2016), Heafner med 
flera (2015) och Castle och McGuire (2010) som menar att anpassningar avseende den 
pedagogiska miljön måste göras för att fungera i den digitala miljön där den digitala 
miljön kräver nya undervisningsmetoder. Samtidigt framgår det också att den 
pedagogiska miljön påverkas av att lärarna inte alltid direkt kan ta del av de studerandes 
reaktioner (Martin & Scheetz, 2011). Ytterligare en aspekt som framgår av resultatet är 
att den pedagogiska miljön i förhållande till den digitala miljön gynnas av att 
möjligheterna till lärande är större beroende på kommunikationsmöjligheterna 
(Hedemark & Rydén, 2016) och det faktum att det finns tillgång till fler kunskapskällor 
(Blomgren, 2016). 
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Enligt Skolverket (2016) är fysisk, social och pedagogisk tillgänglighet en förutsättning 
för delaktighet och inkludering. Att lärmiljön är tillgänglig leder också till att färre 
elever blir i behov av särskilt stöd (SPSM, 2014) och specialpedagogens roll är enligt 
Skolverket (2014a) att arbeta med att undanröja hinder i lärmiljöerna. Det som blir 
komplext inom nätbaserad utbildning är hur man skall förhålla sig till den digitala 
miljön. Av det som framgår i resultatet blir det tydligt att den digitala miljön inte kan 
sägas ersätta den fysiska miljön, men det som kan diskuteras är vilken som blir den 
primära miljön. Det råder också delade meningar om huruvida den digitala miljön skall 
utformas för att i så stor utsträckning som möjligt efterlikna den fysiska miljön eller 
inte. Om man ställer den digitala och den fysiska miljön mot varandra enligt vad 
resultatet säger är de största skillnaderna kopplade till kommunikationsmöjligheterna 
samt möjligheten till reflektion. Detta tar oss vidare till att diskutera den digitala miljön 
i förhållande till den sociala. I och med att de studerande inte delar samma fysiska miljö 
blir det möjligt att dra sig undan från den sociala miljön. Det går självfallet att göra i en 
fysisk miljö också, men det är möjligt att det är enklare att vara osynlig socialt i en 
digital miljö. Utmaningen där kan sägas ligga i att skapa en tillgänglig lärmiljö för de 
studerande som har någon form av motstånd till att vara en del av den sociala miljön, 
annars är risken att det felaktigt sätts in särskilt stöd på individnivå som en konsekvens 
av att lärmiljön inte är tillgänglig. Detsamma gäller förhållandet mellan den digitala och 
den pedagogiska miljön. Precis som med den digitala miljön i förhållande till den 
fysiska miljön råder det delade meningar om hur man skall förhålla sig till relationen 
mellan den digitala och den pedagogiska miljön.  
 
Slutsatsen utifrån analysen är att det finns fyra olika sätt att tolka den digitala miljön i 
förhållande till de andra miljöerna. 

1. Som ett verktyg för utbildning snarare än som en miljö. 
2. Som ytterligare en egen miljö inom tillgänglig lärmiljö. 
3. Som en övergripande miljö över de andra miljöerna. 
4. Att den digitala miljön ersätter den fysiska miljön och att den fysiska miljön blir 

den övergripande miljön. 
  
7.3 Pedagogiska implikationer 
Både när det kommer till inkludering och till tillgänglig lärmiljö indikerar resultatet att 
det finns arbete kvar att göra för att utbildningen skall kunna möta alla elevers behov 
och organiseras utifrån deras individuella förutsättningar. Resultatet visar på att det 
gällande inkludering finns många olika faktorer att ta hänsyn till för att utbildningen 
skall kunna anses vara inkluderande, både under utbildningens gång och ur ett 
samhällsperspektiv. Samtidigt är det är först när den digitala miljön har fått ”sin” plats 
som man först kan börja arbeta med tillgänglig lärmiljö inom nätbaserad utbildning. 
Den specialpedagogiska praktiken inom nätbaserad utbildning står inför en utmaning då 
ramarna inte ser desamma ut som på platsbaserad utbildning. För att kunna arbeta 
specialpedagogiskt på en organisatorisk nivå krävs kunskap inte bara om det 
specialpedagogiska uppdraget utan också om hur undervisningen i den digitala miljön 
kan organiseras. Att arbeta på gruppnivå innebär dessutom att det bör finnas en 
förståelse för hur kommunikation i digitala miljöer fungerar och hur den kan påverka 
individer på olika sätt. I platsbaserad utbildning görs det observationer i klassrummet 
och en intressant frågeställning är hur dessa observationer skall kunna modifieras till att 
genomföras i en digital miljö. En stor risk som kan identifieras utifrån resultatet och 
analysen är hur de elever som är i någon form av svårighet skall kunna fångas upp. 
Okunskap hos ledning och pedagogisk personal kan leda till att eleverna blir osynliga i 
den digitala miljön vilket kan få stora konsekvenser för eleverna. 
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7.4 Metoddiskussion 
Det som följer under denna rubrik är en metoddiskussion med ett mer ingående 
metodkritiskt resonemang än vad som återfinns i metodkapitlet. Samtliga val som har 
gjorts i studien har på något sätt påverkat resultatet. 
 
I och med att en kvalitativ ansats valdes finns det en risk för att arbetet i sin helhet kan 
upplevas subjektivt. För att minimera risken för detta gjordes valet att separera resultatet 
från analysen. Detta gjordes för att eftersträva objektivitet i resultatet även att det finns 
en subjektivitet i det då jag utifrån syfte, frågeställningar och tidigare erfarenhet 
sammanställde det. Samtidigt öppnar den kvalitativa ansatsen i kombination med ett 
hermeneutiskt förhållningssätt upp för att det skall finnas möjlighet att göra egna 
tolkningar för att skapa förståelse.  
 
Valet av metod, systematisk litteraturstudie, innebar både för- och nackdelar. Fördelen 
var att studien kunde göras utifrån ett brett perspektiv där internationell forskning kunde 
inkluderas och att fokus blev på inkludering och tillgänglig lärmiljö inom nätbaserad 
utbildning oavsett ålder på de studerande. När det kommer till nackdelar kan jag ur ett 
retroperspektiv identifiera två stycken. Den första är att det inte fanns möjlighet att 
ställa vidare frågor på sådant som presenterades i studierna och den andra är att det blev 
ett spritt material att hantera vilket medförde att det var ett omfattande arbete att 
identifiera gemensamma teman. Detta kan bero på de sökord jag valde, vilka kunde ha 
bearbetats ännu mer innan sökning av litteratur. Det svåraste kopplat till sökord, både på 
svenska och på engelska, var att det finns många olika begrepp som används för att 
beskriva nätbaserad utbildning. Jag bedömer att den litteratur sökningen mynnade ut i är 
relevant för arbetet, men om sökorden hade bearbetats mer hade jag kunnat få ett mer 
hanterbart material att arbeta med. Det finns också en stor möjlighet att resultatet hade 
kunnat se annorlunda ut om fler sökmotorer hade inkluderats i arbetet. De sökmotorer 
som valdes ut var de som bedömdes aktuella utifrån de jag hade tillgång till. Precis som 
det står i metodkapitlet gjordes valet att avgränsa sökningen till studier publicerade från 
2010 och framåt vilket som tidigare nämnt inte är förankrat i någon specifik litteratur. 
Valet av årtal är istället en uppskattning utifrån relevans kopplad till läsning av 
bakgrundsmaterial och tidigare forskning. De två avgränsningar som kom att påverka 
studien allra mest var att avgränsa till titel i sökningen samt att välja material som fanns 
fritt online. Avgränsningen till titel gjordes i ett tidigt skede då jag insåg att de sökord 
jag hade gav ett alldeles för stort material för mig att hantera. I och med att avgränsa till 
titel kan jag således ha valt bort många aktuella studier. Detsamma gäller att avgränsa 
till fritt online vilket gjordes på grund av tidsmässiga och ekonomiska skäl.  
 
Som avslutning på metoddiskussionen vill jag lyfta att den kvalitativa ansatsen med det 
hermeneutiska förhållningssättet medför en subjektivitet samt att resultatet i detta arbete 
inte är generaliserbart. Det som dock är replikerbart i viss mån är sökningen av 
litteraturen då ett försök ha gjort att vara så transparent som möjligt gällande 
sökprocessen.  
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8. Sammanfattning 
Syftet med detta arbete var att genom en systematisk litteraturstudie utifrån ett 
specialpedagogiskt perspektiv analysera och problematisera nätbaserad utbildning. 
 
Under arbetets gång har jag insett att det är en spännande och utmanande framtid som 
går oss som arbetar i skolan i Sverige tillmötes om lagen ändras utifrån utredningens 
slutbetänkande. Jag inser också att ämnet är mycket mer komplext än vad jag tidigare 
har tänkt vilket kan bero på att jag har fått undersöka nätbaserad utbildning utanför min 
egen arbetsplats och kontext. För att återkoppla till det som står om elevhälsans roll och 
uppdrag i inledningskapitlet handlar det mycket om hur ett förebyggande och 
hälsofrämjande arbete skall kunna organiseras inom ramen för nätbaserad utbildning. 
Risken är annars att arbetet blir åtgärdande punktinsatser som konsekvens av en 
bristande systematik i att identifiera elever i svårigheter. 
 
I de flesta av studierna jag har tagit del av i detta arbete skriver forskarna att det krävs 
mer forskning på ämnet. Det jag skulle vilja ta del av inom en snar framtid är hur 
utbildningen skall organiseras för att lärmiljön inom nätbaserad utbildning skall kunna 
göras så tillgänglig som möjligt. 
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