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Abstract 

This study was aimed to examine what happened when a municipality in Sweden invested in 
ICT. The purpose of this study was also to find out how the change of process with ICT 
investment was expressed the need for more knowledge. This was called “one-to-one” with 
the goal that all students would have their own computer during their years in school. 
Teachers have been interviewed and observed about how they work with ipads during reading 
and writing lessons. The teachers in this study said that they need more knowledge to improve 
their everyday work with ipads. They see many positive developments in students’ acquisition 
of knowledge. The intention was also to study how the teachers work with writing and 
reading for students at risk of future disabilities. Research that was presented in this study said 
that efforts and work to help students with reading and writing difficulties should start early 
and be done in a structured way to help students connect phoneme and grapheme to create a 
linguistic awareness.  
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1. 	  Inledning	  
 

Informationsteknologi (IT) är högaktuellt i diskussioner om skolan och i satsningar på skolan, 

det gäller både tekniken i sig och den pedagogiska användningen av den. Såväl i Skollagen 

som i Läroplanen för Grundskolan (Lgr11) finns tydliga riktlinjer kring vad eleverna har rätt 

att få i sin utbildning. Idag satsar mer än 200 kommuner på något IT-projekt där elever får 

tillgång till personlig dator/lärplatta, satsningar som ofta kallas ”en till en” enligt rapporten IT 

i lärandet för att nå målen” från Specialpedagogiska myndigheten (SPSM, 2013). Styr-

dokumentens tydliga skrivningar om tidsenliga lärverktyg och digital kompetens ställer också 

krav på skolans kompetens och kan enligt rapporten från SPSM (2013) för många elever vara 

nyckeln till ett framgångsrikt lärande.  

Enligt Skollagen skall ”Eleverna utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som 

behövs för en tidsenlig utbildning” (Kap 10 § 10).  I Lgr 11 finns följande att läsa i 

övergripande mål och riktlinjer beträffande elevens IT-kompetens ”kan använda modern 

teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande…” 

(s 14). Att styrdokumenten anger bestämda målsättningar för att garantera eleverna en digital 

kompetens gör att detta är ett av skolans prioriterade områden. 

I rapporten från SPSM (2013) skriver författarna att barn och ungdomar som växer upp idag 

inte gör någon skillnad på den digitala världen och den faktiska världen, dessa utgör bara 

olika arenor för arbete, umgänge och socialt kontaktskapande. IT-användning är en naturlig 

del i de flesta barns och ungdomars liv idag. Generationen som växte upp utan Internet 

kommer alltid att vara steget efter, men det får inte hindra dem från att upptäcka och utforska 

de möjligheter som erbjuds.  

I rapporten Effektivt användande av IT i skolan – analys av internationell forskning 

(Myndigheten För Skolutveckling, 2007) har de nordiska länderna betraktats som världs-

ledande på området IT i undervisningen. Ända sedan 1990-talet har Sverige investerat 

ekonomiska och personella resurser för att kunna dra nytta av användningen av IT i den 

pedagogiska verksamheten. Det grundar sig i övertygelsen att IT inte enbart är ett användbart 

verktyg i näringslivet utan också ett nödvändigt kommunikationsverktyg som kan förbättra 

utbildningskvaliteten (Myndigheten För Skolutveckling, 2007). Dagens informationssamhälle 
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kräver en hög nivå av läskunnighet. Fler människor behöver förbättra läsförmågan för att 

kunna hitta, välja, tolka, analysera och producera information (Agélii Genlott & Grönlund, 

2013). Tidiga insatser är avgörande. Forskning visar att barn som i tidiga år ligger efter i sin 

läs-, och skrivinlärning möter större svårigheter att fullfölja utbildningen under senare år 

(Myrberg, 2007).  

I en kommun i norra Sverige bestämdes att lärplattor och datorer skulle köpas in och 

satsningen skulle kallas en-till-en, med det menas att eleverna får en personlig lärplatta eller 

dator att nyttja under skoltid. Detta blev alltså ett förändringsarbete som innefattade inköp av 

lärplattor. Denna studie handlar huvudsakligen om lärplattor och hur de nyttjas i den första 

läs- och skrivinlärningen. Då arbetet med en-till-en satsningen är beroende av hur 

förändringsarbetet i den aktuella kommunen har startat och fortlöpt, så finns även ett visst 

fokus mot förändringsarbetet. 

	  

Förändringsarbetet	  i	  kommunen	  
	  

I juni 2013 fick pedagogerna i kommunen information om att lärplattor skulle köpas in till alla 

elever och att inköpen skulle ske under en treårsperiod. Årskurs 1 skulle prioriteras vid det 

första inköpet. Chefen för kommunens elevhälsa meddelade att Tragetorns metod Att skriva 

sig till läsning (2014) skulle användas som metod vid elevernas läs- och skrivinlärning.	  I 

augusti samma år hade alla arbetslag för åk 1 samt tillhörande specialpedagog en halv 

utbildningsdag med kommunens IT-pedagog i hur lärplattan kunde användas. Vid höstlovet 

kom samtliga ipads och då ordnade ledningen ytterligare en halv utbildningsdag. Det kom då 

en pedagog från en annan kommun som berättade och visade hur deras pedagogiska arbete 

med lärplattor, inspirerat av Tragetorns metod såg ut.  

På en arbetsplatsträff i december 2013 fick personalen information om att det finns en IKT- 

plan, som står för: Informations och kommunikationsteknologi i kommunen och att det där 

finns mål att uppnå inom IKT för elever i olika årskurser. Enligt Barn- och Utbildnings-

nämnden i kommunen är syftet med IKT-planen att öka tillgången från dagens fyra elever per 

dator i grundskolan till att åk 1–3 ska ha tillgång till halvklassuppsättningar med lärplattor och 

från åk 4 en lärplatta per elev. Samtliga skolor och förskolor i kommunen ska ha tillgång till 

fullt utbyggt trådlöst Internet. De enheter som används ska vara väl anpassade för den 
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verksamhet de var avsedda för. Kringutrustning, som skrivare, tangentbord, scanners och så 

vidare ska också finnas i en sådan omfattning som anses rimlig. 

IKT-planen ska ge en tydlig riktning för den tekniska utvecklingen inom barn- och 

ungdomsnämndens ansvarsområde. ”IKT-planen är barn och utbildningsnämndens 

övergripande dokument kring skolans uppdrag att garantera eleverna digital kompetens”. Den 

ska ligga till grund för prioriteringar i budget samt revideras vartannat år. I Läroplanen står 

under skolans uppdrag, att ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett 

stort informationsflöde och en snabb förändringstakt” (Lgr11, s.9), därav kommunens 

prioriteringar inom området IKT. 

2. Syfte	  
 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur förändringsarbetet vad avser ”en-till-en”-

undervisning i en utvald kommun kommer till uttryck i läs- och skrivundervisningen. 

Avsikten är också att undersöka forskningsresultat för att ta reda på hur lärplattan underlättar 

läs- och skrivinlärningen för elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Studien ska även 

undersöka hur pedagoger i den undersökta kommunen upplever förändringarbetet med 

lärplattor. 

 

Forskningsfrågor	  
	  

1. Vilka är framgångsfaktorerna i förändringsarbetet, kring ”en-till-en”-satsningen i 

undervisningen?  

2. Hur läggs arbetet med lärplattan metodiskt upp? 

3. Vilken kunskap upplever sig lärarna själva ha i arbetet med lärplattor?  

4. Hur kan elever i riskzon för läs- och skrivsvårigheter stödjas på bästa sätt med hjälp av 

lärplatta?     
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3. 	  Bakgrund	  

Tidigare	  forskning	  och	  centrala	  utvärderingar	  
	  

Den teoretiska bakgrunden delas in i fyra huvudområden; viktiga faktorer vid läs- och 

skrivinlärning, förändringarbete, IT i skolan samt teoretiska utgångspunkter.  

Viktiga	  faktorer	  i	  den	  grundläggande	  läs-‐	  och	  skrivinlärningen	  
	  

Ett flertal forskare (Lundberg, 2006, Frost, 2007, Taube, 2007 mfl) beskriver förmågan att 

läsa med formeln: L= A x F. L står för läsning, A för avkodning och F för förståelse. För att 

avkodningen ska fungera måste eleven ha kunskap om fonem (koppling mellan språkljud) och 

grafem (koppling mellan bokstäver) och hur dessa hör samman. För att lära sig att läsa krävs 

alltså att kunna avkoda, men även förstå orden och kunna sätta dem i rätt sammanhang. Taube 

(2007) menar också att man måste lägga till motivation till formeln för att läsningen ska 

kännas meningsfull och läsutvecklingen är beroende av motivation och ska vara 

intresseskapande, alltså L = A x F x M. 

Fonologisk medvetenhet är betydelsefull därför att om man inte kan koppla rätt ljud till rätt 

bokstav så kan man heller inte läsa korrekt. Forskning visar att barn som lär sig härma ljud, 

hur dessa sammanljudas och bildar ord, blir mer fonologiskt medvetna. Alltså att kunna 

analysera ord och ljud är en viktig förutsättning för att skapa en fonologisk medvetenhet och 

därför bör mycket tid läggas på den första avkodningen (Kullberg, 2006, Lundberg 2006). När 

barnen börjar med de första bokstävernas fonem räcker det att lära ut ett eller två ljud i taget.  

Enligt Lundberg (2006) underlättar barnens utveckling om de får börja med konsonanter som 

kan hållas ut (v, l, s, r, m). Att också introducera någon av vokalerna a, o, i , e i början av 

läsinlärningen ger barnen möjlighet att läsa begränsade ordkombinationer, men de blir mer 

fonologiskt medvetna från grunden. Då arbetar man utifrån den syntetiska läsinlärnings-

metoden, som innebär att man utgår från delarna i orden och att avkodningen står i centrum i 

den första läsinlärningen.  Lärare som väljer att arbeta utifrån den analytiska läsinlärnings-

metoden utgår från ordens helhet och förståelsen vid läsinlärningen. Barn som har svårigheter 

att lära sig läsa har ofta en fördröjd eller bristande fonologisk utveckling. Om barnen får 

många tillfällen att leka med språket redan i förskoleåldern klarar de ofta den första 

läsinlärningen bättre (Lundberg, 2006).	  	  
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Bornholmsmodellen är ett övningsmaterial som handlar om språklekar som kan användas i 

förskolan, i förskoleklass samt även som träningsmaterial till elever i åk1 som uppvisar 

svårigheter upp uppmärksamma språkets delar samt en bristande språklig medvetenhet. Syftet 

är att i lekens form träna och utveckla barnens språkliga medvetenhet.	  Om språklekarna 

genomförs systematiskt, kan de både förebygga lässvårigheter och underlätta läsinlärningen 

(Lundberg mfl, 2007) 

I den nya rapporten Dyslexi hos barn och ungdomar från SBU, som står för: 

Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården (2014) har forskare sett att elever som har dyslexi 

och får öva kopplingen mellan fonem och grafem på ett strukturerat sätt, förbättrar sin 

läsförmåga, stavning, läsförståelse, läshastighet och fonologisk medvetenhet (språkets 

ljudmässiga uppbyggnad). Det saknas forskning kring huruvida andra former av läs-, och 

skrivträning eller IT- verktyg verkligen utvecklar elevernas läsförmåga. Om elever har brister 

i den fonologiska medvetenheten, snabb automatiserad benämningsförmåga (som även kallas 

RAN) samt bokstavskännedom kan det ge en föraning om kommande svårigheter i sin senare 

läs- och skrivutveckling redan innan eleven har nått skolåldern. Vetenskapliga artiklar kring 

dyslexi är granskade och i ett avsnitt i SBUs rapport redovisas fem studier som undersökt 

förmågan och följt 198 barn från 3–5 års ålder med uppföljning vid 4, 5 och 9 års ålder. Av 

dessa barn hade hälften föräldrar med diagnostiserad dyslexi. 

I artikeln Improving literacy skills through learning reading by writing: The iWTR method 

presented and tested (Agélii Genlott & Grönlund, 2013) har två forskare i Sverige studerat 

metoden ”iWTR”,	  som innebär att skriva sig till läsning. Studien innefattade två testgrupper 

och två kontrollgrupper under ett läsår. Studien utgick från hypoteserna; att iWTR metoden 

skulle leda till bättre läs-, och skrivförmåga, att IKT-verktyg och en väl utformad social miljö, 

inklusive kamratåterkoppling skulle bidra till att uppnå goda resultat. IWTR metoden innebär 

att barn i åk 1 använder datorer och andra IKT-verktyg för att skriva texter på dator eller 

lärplatta och handskriften skjuts upp till åk 2. Barnen samarbetar två och två och alla texter 

som produceras har ett syfte och en mottagare, i det här fallet publiceras allt på klassens 

webbplats där diskussioner och frågor till texter alltid tillkom. Detta innebär att skrivandet 

inte är statiskt eller färdigt efter att texten publicerats. Läraren går noggrant igenom temat 

innan eleverna sätter igång att skriva texten. Vilken typ av genre som texten hör till, vanligt 

förekommande ord etc. Eleverna skriver alltid med ljudsyntes på, vilket ger direkt 

återkoppling på barnens stavning.  
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Testgruppen arbetade med att producera texter minst 60 min/dag. Parallellt med 

skrivaktiviteterna arbetade testgruppen med läsning med böcker från bibliotek. Syftet var att 

skapa intresse för olika genrer, författare och olika typer av böcker. Utvärderingen har gjorts 

med hjälp av standardiserade tester, kvantitativa metoder samt kvalitativa, i form av 

observationer och utvärderingar. Resultaten i avhandlingen visar att elevernas läsförmåga 

förbättrades avsevärt. De utvecklade också förmågan att skriva längre texter med bättre 

struktur, tydligare innehåll och mer korrekt språk än eleverna i kontrollgruppen. Den sociala 

interaktionen upplevs också har gett god motivation. Testgruppen har under året nått en god 

förståelse hur processen kring textskapande för olika typer av syften går till samt vikten av 

återkoppling från textmottagaren.  

I skrivstarten kan en programvara som gör att bokstavens ljud hörs när en tangent trycks ner 

vara till stor nytta. Kombinationen med talsyntes gör att eleven får både ljud, ord, meningar 

upplästa vartefter de skrivs. För elever i autismspektrumtillstånd eller elever i läs-, och 

skrivsvårigheter måste skolan och kommunen ta ett särskilt ansvar när det gäller tillgång till 

alternativa verktyg. Dessa elevgrupper får sällan personligt anpassade datorer från 

landstingets hjälpmedelsverksamhet. Då är det skolans ansvar att erbjuda eleverna de 

kompensatoriska verktyg de behöver i skolan. I kommunens organisation och IT-strategi för 

skolan bör detta uppmärksammas. (SPSM, 2013). 

Grundtanken i Tragetorns metod (2014) är, att det är lättare att ta sig in i skriftspråket om man 

får utgå från sina egna tankar och från det egna berättandet. Genom att skriva på datorn 

slipper barnet det ofta mödosamma arbetet med att forma bokstäverna med penna. I rapporten 

från SPSM (2013) används dator i många kommuner i den grundläggande läs-, och 

skrivundervisningen. Denna undervisning bygger på studier i Norge och Sverige. Forskning 

har då visat att elevers förmåga att lära sig läsa och skriva förbättras genom att barnen lär sig 

skriva med hjälp av datorns tangentbord och senare skriver för hand. Arbetssättet är en 

tillämpning av traditionella metoder för läs- och skrivinlärning men verktyget är en dator och 

tangentbordet ersätter pennan. 

Inlärningen av grundläggande färdigheter som förmågan att läsa och skriva är ett område där 

man kan se en positiv effekt. I studien har det framkommit att lärarna uppskattar att det finns 

en positiv effekt på grundläggande läs- och skrivfärdigheter. Det tydligaste resultatet är det 

som gäller skrivfärdigheter där 60 procent av lärarna rapporterade att de upplever en måttlig 
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eller hög grad av positiv effekt samt att undersökningen visar att; elever med andra 

modersmål är mer beroende av att lära sig om IT i skolan (Skolverket, 2006).  

Resultaten visar, som tidigare nämnts att det finns ett positivt samband mellan hur ofta IT 

används och dess upplevda effekt. Elever som använder datorer under fler än sex lektioner i 

veckan bedömer i högre grad att de lär sig mer när de använder datorer än elever som 

använder datorer i mindre utsträckning. Lärare som inte upplever någon effekt av IT känner 

sig inte säkra i förhållande till IT.	  Anledningen till att lärarna inte upplever någon effekt av IT 

är inte att de inte använder IT i sin undervisning. Om man har eller inte har utarbetat skriftliga 

målsättningar för användandet av IT verkar dock inte ha någon inverkan på användandet och 

effekten av IT i skolan. Två av tre lärare har deltagit i kompetensutveckling på IT-området 

under de tre senaste åren, men endast en av tre lärare känner att de i hög grad har tillräckliga 

kompetenser avseende användningen av IT i sin undervisning. Många lärare är inte tillräckligt 

bekväma i sin användning av IT och därför integrerar de inte heller IT i sin undervisning i lika 

hög utsträckning som de lärare som upplever att de har god kunskap inom IT. I övrigt finns 

det stora skillnader mellan vad som bedöms som den största drivkraften för en starkare effekt 

av IT på undervisning i skolorna. Många rektorer och lärare i både Sverige och Norge pekar 

på att ”Klara pedagogiska mål för användandet av IT på skolan” ger fler pedagogiska vinster 

(Skolverket, 2006, s.93).  

 

Utvärdering	  och	  förändringsarbete	  i	  skolan	  	  
	  

I rapporten IT-användning och IT-kompetens i skolan.(Skolverket, 2013) står att ett 

förändringsarbete måste starta i en kartläggning och granskning av nuläget, annars rinner det 

tänkta förbättringsarbetet ut i sanden. Genom en förordning om kvalitetsredovisningar i 

skolväsendet har förväntningar och kraven på att kunna bedöma måluppfyllelser samt ta 

ställning till vilka förbättringsåtgärder som behövs ökat. Hög delaktighet av de som är 

närmast den verksamhet som skall utvecklas är viktigt, liksom tydlighet i fråga om resurser, 

mål och syfte. Hur utvecklingsarbetet följs upp är också en nödvändig förutsättning för att 

önskade effekter skall uppnås. Kvalitetsarbete skall kännetecknas av ett vetenskapligt 

förhållningssätt och inte vardagsförståelse. Ett sådant förhållningssätt kännetecknas av 

systematik, analys av nuläge, uppsatta mål, uppföljning och utvärdering. Därefter sker analys 

och bedömning av resultaten samt utvecklingsåtgärder och nya mål. Att utveckling tar tid är 
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forskare och praktiker överens om och menar att det är nödvändigt med en öppen dialog 

mellan olika nivåer och intressenter (Skolverket, 2013).  

Enligt en rapport från Myndigheten för skolutveckling (2003) Att granska och förbättra 

kvalitet ska ett förändringsarbete alltid präglas av långsiktighet, övergripande mål och 

visioner. Det ska fokusera på de undervisande och lärande processerna på skolan, lärares 

yrkeskompetens samt arbetsfördelningen på skolorna. Fyra olika faser anges när det gäller 

utbildningsförändring: Initieringsfasen då förändringarbetet presenteras, 

implementeringsfasen då man sätter igång med det praktiska och utprövar det nya. 

Institutionalisering är den fas när förändringsarbetet vunnit stadigvarande former, alltså då 

man inte längre ser det nya som ”nytt” utan det speglar istället en rutin hur man brukar göra 

på skolan. Efter denna fas kan spridning av skolans erfarenheter tas i beaktande för en 

granskning av förändringsarbetet. I denna studie undersöks implementeringsfasen av 

förändringsarbetet en- till- en. 

I skriften Att utvärdera kunskapslyftet (Frykholm, 1997) har kommuner ansvaret för en 

utvärdering på lokal nivå, främst för att utvärdera sin egen verksamhet och säkerställa 

utbildningens kvalitet. Kommuner är alltid skyldiga att medverka i uppföljningar och 

utvärderingar som initieras centralt.  

Angelöw (1991) menar i boken Det goda förändringsarbetet att vårt nutida samhälle präglas 

av en accelererande förändringstakt. I arbetslivet eller inom offentlig sektor är 

förändringsarbeten alltid nödvändiga eftersom den sektorn tampas med krympande 

budgetanslag. Organisationer förändras i takt med sin omvärld och måste agera i förhållande 

till samhällets växlingar. Ett förändringsarbete som bygger på delaktighet, trygghet, riklig och 

direkt information, ömsesidig tillit med mera välkomnas ofta och ses som något positivt. Våra 

reaktioner på i vilken omfattning förändringar är självvalda eller påtvingade, vilka 

handlingsalternativ samt vilka konsekvenser som följer. Anställda måste också kunna vara 

med och bestämma förändringstakten.  

Blossing (2003) pekar på vikten av att de pedagogiska ledarna också måste arbeta utifrån 

varje skolas kultur samt att de som ska ingå i ett förändringarbete måste få tillgång till 

samtalsforum, arbetslag, studiebesök och möjlighet att förankra teori med praktik. Blossing 

(2003) skriver också om vikten av hur skolkulturen präglas av en god och tydlig organisation 

vid ett förändringsarbete. Det är framgångskriterier att ha tydliga mål, resultat, delaktighet och 

inflytande samt långsiktighet och uthållighet. Förändringsförslag får gärna komma uppifrån 
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men det är viktigt att de på ett meningsfullt sätt kopplas till de som ska omsätta förslagen i 

praktiken. 

Scherp & Scherp (2007) menar i Lärande och Skolutveckling att skolutveckling innebär att 

medvetna och kunskapsbaserade förändringar införlivas i den enskilda skolans skolkultur och 

blir en naturlig del i vardagsrutinerna. Gemensamt för skolutveckling är att man avser en 

kvalitetsförbättring av verksamheten. Vidare skriver författarna att skolledarnas betydelse för 

skolors utvecklingsarbete har påvisats av många forskare. Både i Scherp & Scherp (2007) 

samt i rapporten Att granska och förbättra kvalitet (Myndigheten för skolutveckling, 2003) 

framhålls vikten av att skolan har en samarbetskultur vid ett förändringsarbete. En god 

samarbetskultur präglas av en organisation som gynnar medarbetarnas inflytande i 

beslutsprocessen, skapar tid, har tydligt ledarskap, tydliga mål och visioner samt anställda 

som delar synen på skolans uppdrag och visioner.  

Ärlestig (2007) har i sin artikel Principals communication inside schools – a contribution to 

school improvement? undersökt kommunikation på olika nivåer mellan rektorer och lärare. 

Rektorerna förväntas leda arbetet så skolorna blir framgångsrika. De förväntas också utföra 

gott ledarskap genom god kommunikation. Det har forskats både inom ledarskap och 

kommunikation, men det finns inte så mycket forskning om hur dessa två faktorer påverkas av 

varandra. Samtalsstrukturer och samtalskultur skiljer sig mycket mellan olika skolor. 

Ärlestigs artikel (2007) om kommunikation på olika nivåer kan även kopplas till begreppet 

”god samarbetskultur”. Skolor med en ”god samarbetskultur” blir mer framgångsrika i ett 

förändringsarbete/utvecklingsarbete och där är en bra kommunikation mellan olika nivåer en 

avgörande och viktig faktor.  

 

IT	  och	  lärande	  i	  skolan	  
	  

I skriften ”It i lärandet – för att nå målen” från Specialpedagogiska skolmyndigheten (2013) 

menar författarna att ett medvetet IT-arbete i skolan innebär att den digitala teknik som barn 

och ungdomar använder privat stödjer och förbättrar skolresultat. Detta förutsätter både 

kompetens hos skolledning och pedagoger samt en undervisning som på bygger på IT i 

lärandet. Med IT i lärandet menar författarna att det ska finnas en hög tillgänglighet och en 

aktiv användning. Om skillnaden i IT-kompetens mellan kommuner och skolor blir alltför stor 

riskeras likvärdigheten i elevers rätt till utbildning. Tidsenliga och tillgängliga IT-verktyg, 
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som lärplattor, e-böcker, ipads med flera är nödvändiga för alla elever, men där det finns en 

funktionsnedsättning av något slag kan det vara extra värdefullt att lärmiljön anpassas efter 

varje elevs behov. Genom att skolan erbjuder olika digitala verktyg i lärandesituationen 

gynnar det alla. Kompensatoriska hjälpmedel är särskilda verktyg utvecklade för personer 

med läs- och skrivsvårigheter som ska kompensera för de svårigheter som kan uppstå 

exempelvis talsyntes eller rättstavningsprogram. Kompensatoriska hjälpmedel inom IT kan 

vara helt avgörande för en elev att nå kunskapskraven.  

Skolans ansvar att se till att eleverna har möjligheter till digitala verktyg finns också att läsa i 

Lgr 11 ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig 

av modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation och lärande” (Lgr 11, 

s.14).  

Undersökningen E-Learning Nordic (2006) är den första samnordiska studien som specifikt 

koncentrerar sig på IT:s inverkan på undervisningen. Studien har genomförts i Finland, 

Sverige, Norge och Danmark där fler än 8 000 personer (elever, lärare, rektorer och föräldrar i 

grund- och gymnasieskola) deltagit. Resultatet visade bland annat en positiv effekt på 

grundläggande inlärningsförutsättningar för läs- och skrivkunskaper. Studien visar också att 

elever med annat modersmål än svenska gynnas av att använda IT i undervisningen. Vidare 

påvisar studien behov av olika åtgärder för att ytterligare effektivisera IT- användningen i 

skolan. Skolorna behöver dokumentera och sprida formerna som förbättrar elevernas inlärning 

med IT kopplat till skolans kunskapskrav. Det behövs tydliga mål för användningen av IT för 

undervisnings- och inlärningssyften.  

”Om effekten av it-användning i skolan ska synliggöras och bli mer förekommande 

i enlighet med läroplan och skollag behöver skolornas huvudmän och ledning blir 

mer professionella att implementera it i skolans organisation. Tydliga och väl 

förankrade handlingsplaner bör utgöra grunden för det pedagogiska arbetet med 

it-inriktning. Handlingsplanerna ska också utgöra grunden för uppföljning och 

utvärdering av arbetets resultat” (SPSM, 2013, s.11) 

Grundläggande kunskaper i informations- och kommunikationsteknik (IKT) är en viktig 

grund för lärande och för elever i behov av särskilt stöd kan möjligheten till digital kompetens 

skapa färdigheter som hjälper dessa elever att klara kunskapskraven. Anpassade och 

fungerande verktyg måste finnas tillgängliga i alla lärmiljöer. Men för att de ska fungera 

måste pedagogerna få återkommande fortbildning för att hantera elevernas rätt till IT-
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kompetens, både tekniskt och pedagogiskt. Genom att ge eleverna IT-kompetens kan skolan 

erbjuda elever olika vägar och möjligheter, beroende på behov och situation. Kraven på att 

kunna ta till sig information, att läsa och skriva blir allt större, både i skolan och i samhället i 

övrigt. Varje pedagog i dagens och morgondagens skola måste veta hur undervisningen 

påverkas av IT och tidsenliga lärverktyg. Varje skolledare och IT-avdelning måste kunna ge 

förutsättningar i form av tid, organisation, kompetensutveckling och tekniska förutsättningar 

(SPSM, 2013).  

Det är också skolledares ansvar att initiera och leda IT-utvecklingen i skolan. Tekniken måste 

stödja pedagogiken och användarna, så att det blir ett fungerande verktyg för både elever och 

lärare. Det gäller att skapa goda förutsättningar för att hela personalen ska få möjlighet till 

lärande och erfarenhetsutbyte kring IT, administration, dokumentation och inte minst, att 

skapa förutsättningar i form av tid och kompetensutveckling. Ett effektivt användande kräver 

kunskap och träning (SPSM, 2013). 

Pedagogens roll i arbetet med IT är mångsidigt, samtidigt som kraven ofta inte är tydliga. 

Många pedagoger uppger i undersökningar att de känner sig osäkra och saknar kompetens. 

Resultat från olika studier visar att fortbildning och IT-strategier inte spelar någon roll om inte 

IT-användningen sker frekvent. När IT används som en naturlig del i skolans arbete med att 

nå kunskapskraven så ger det resultat (SPSM, 2013). 

Det behövs flera olika sorters kompetenser på olika nivåer. Det är: kompetents om vad, hur, 

när och varför IT i lärandet ska användas. Det behövs kompetens att omsätta kunskapen i 

praktisk handling i olika pedagogers situationer och val av teknik. Det behövs kompetens hos 

ledningsfunktioner att organisera den kompetensen både i form av personer, i arbetssätt och i 

tid. (SPSM, 2013). 

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att vart tredje år följa upp IT-användning och IT-

kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. År 2008 gjordes den första rapporten och 

2012 kom uppföljningen. Sedan den första rapporten från 2008 har mycket förbättrats. 

Lärarna har nu i högre grad tillgång till egna datorer. Det finns fler datorer ute på skolorna, 

trenden mot ”en-till-en”. Det syns tydligt i form av fler bärbara datorer samt lärplattor. Många 

lärare har ett stort kompetensutvecklingsbehov, främst i hur IT kan utgöra ett pedagogiskt 

verktyg. Kommunikationen mellan hem och skola sker idag till stor del med hjälp av IT. Trots 

de ökade satsningarna inom skolan saknar många grundskolor en IKT-plan eller en strategi. 
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En av faktorerna som inte hade förändrats sedan 2008 var krånglande kringutrustning och 

bristande stöd för hur IT kan användas i undervisningen (Skolverket, 2013).  

Skolinspektionens resultat som presenteras i Skolverkets rapport IT-användning och IT-

kompetens i skolan (2013) utifrån en kvalitetsgranskning visar att inköp av IT-utrustning i 

många fall inte åtföljts av satsningar för att utveckla användningen av IT så att det blir ett stöd 

i det pedagogiska arbetet och gynnar elevernas kunskapsutveckling och lärande. Det framkom 

även att skolledningen inte aktivt styrde användningen samt att lärarnas kompetensbehov inte 

har tillgodosetts. Flera av de problemområden som Skolinspektionen fann i sin 

kvalitetsgranskning bekräftas alltså också i rapporten (Skolverket, 2013).  

Det finns idag inga krav på att skolor har en IT-plan eller en IT-strategi. Avsaknad på 

tillräckligt stöd, såväl tekniskt som pedagogiskt, utgör ett hinder för användningen. I grund- 

och gymnasieskolan upplever 70 % av pedagogerna att de inte har tillräckligt pedagogiskt IT-

stöd (Skolverket, 2013).  Att IT ger möjlighet att anpassa undervisningen för alla elever 

utifrån deras olika behov och förutsättningar är lärare överens om. Nio av tio lärare upplever 

att IT underlättar möjligheten att anpassa undervisningen så att den ska passa alla elever. Det 

är ungefär samma resultat som 2008. Grundskollärare tycker också att IT ökar elevernas 

motivation för skolarbetet och stimulerar lärande. Tekniska resurser och en fungerande 

organisation är viktiga förutsättningar för användning av IT i verksamheterna (Skolverket, 

2013). 

I rapporten Utvärdering av skoldatatekens effekter (Specialpedagogiska Myndigheten, 2010) 

skrivs att det blir ett inkluderande arbetssätt att använda lärplattor i klassrummet eftersom 

delaktigheten från elevernas sida ökar. Det framkommer även hur viktigt det är med tidiga 

insatser för eleverna att lära sig använda tidsenliga verktyg, det startar ofta inte förrän i 

årskurs 5 eller 6 när nivån på undervisningen och samt textmängd ökar, vilket bidrar att fler 

elever inte klarar skolgången utan kompensatoriska hjälpmedel. 

De digitala lärresurserna (lärplattor, ipads, datorer med mera) ger nya möjligheter, men kräver 

också en genomtänkt struktur för att kunna användas på ett bra sätt. I rapporten Digitala 

resurser – möjligheter och utmaningar för skolan (Myndigheten för skolutveckling 2007) står 

att när man argumenterar för digitala lärresurser i skolarbetet kommer man lätt in på den 

större frågan; varför man över huvudtaget ska använda IT i skolan? I rapporten nämns senare 

några positiva faktorer som digitala lärverktygen medför och de är 1. Effektivitet – man lär 

sig ett visst ämnesinnehåll bättre eller snabbare. 2. Motivation – IT känns nytt och spännande 
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och är ofta ett arbetsverktyg som eleverna känner igen från hemmiljön och som motiverar 

dem. 3. Skolans uppgift – en av skolans uppgifter är att ge eleverna digital kompetens. 4. EU 

har slagit fast att just digital kompetens är en nyckelkompetens för ett livslångt lärande. EU:s 

definition innefattar kunskaper i tekniken och dess roll i både vardag och arbetsliv som både 

möjlighet och risk (Myndigheten för skolutveckling, 2013).  

Vidare inkluderas färdigheter som att kunna söka, samla, bearbeta, producera, redovisa och 

förstå information. Även kritiskt tänkande och kreativitet lyfts fram, liksom attityder som ett 

kritiskt, reflekterande och ansvarsfullt förhållningssätt till digitala verktyg och medier. 

Läraren kan inte ersättas av datorer och digitala lärresurser, men lärarens arbete kommer att 

förändras för att man ska kunna dra bäst nytta av det mänskliga mötet och med nya tekniska 

möjligheter. Detta är ett utvecklingsarbete som pågår för fullt runt om i landets skolor och 

som kräver nyfikenhet, mod och klokhet (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

I rapporten från Myndigheten för skolutveckling Effektivt användande av IT i skolan – analys 

av internationell forskning (2007) påvisas att de nordiska länderna hade investerat mycket 

pengar och personal till IT-satsningar redan på 1990-talet. Ofta har det saknats tillräckligt 

med mätbara belägg för att tydligt visa de praktiska effekterna av dessa investeringar. För att 

öka effekterna av IT som verktyg för lärande i skolan krävs en stabil kunskapsbas att bygga 

fortsatta insatser på. En omfattande undersökning av europeiska studier kring effekten av IT i 

skolan visar ett antal viktiga och övergripande fördelar med IT kopplat till lärande. De 

fördelar som lyfts fram är en ökning av elevernas motivation och färdigheter, ökad 

självständighet samt utveckling av arbete i grupp. En ökad motivation hos eleverna leder i sin 

tur till ökad uppmärksamhet och ökat engagemang under lektionerna, vilket främjar lärandet. 

Därtill främjas ett individualiserat lärande med hjälp av IT, där eleven kan arbeta 

självständigt, i sin egen takt och kopplat till sina personliga behov. IT bidrar enligt många 

studier dessutom till effekter vad gäller elevers utveckling och inlärning av ett antal 

färdigheter, vilket innebär en möjlighet till ökad måluppfyllelse för skolan och dess 

verksamhet. Det är dock själva användningen av IT i skolan som under vissa omständigheter 

har en effekt på elevers inlärning. Studier visar dock att man inte endast kan fokusera på 

tekniken i sig för att dessa vinster ska uppkomma, utan man måste även ha ett fokuserat arbete 

kring teknikanvändningen kopplad till en pedagogisk idé (Myndigheten för skolutveckling, 

2007). 
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I studien ”E-learning Nordic” (Skolverket, 2006) skrivs att om den potentiella effekten av IT 

ska kunna realiseras behöver skolornas huvudmän och ledning bli mer professionella i den 

organisatoriska implementeringen av IT. Betydande investeringar har gjorts i IT, både på 

lokal och på regional nivå, men ofta utan några tydliga kriterier för framgång och utan någon 

strukturerad uppföljning av resultaten. I studien har det framkommit att IT är ett värdefullt 

redskap som kan användas till att förbättra grundläggande färdigheter såsom läsning, 

skrivning och räkning. Dessutom förser IT lärare med möjligheten att differentiera sin 

undervisning då elever kan arbeta i sin egen takt, i enlighet med den studieteknik som de 

själva föredrar och de kan även arbeta med olika ämnen. På samma gång kan lärare förse var 

och en med personligt stöd och feedback (Skolverket, 2006). 

Kjällander (2011) har i sin avhandling ”Designs for Learning in an Extended Digital 

Environment : Case Studies of Social Interaction in the Social Science Classroom” undersökt 

vilka faktorer som genererar lärande i det digitala klassrummet. Syftet var att beskriva och 

analysera hur elever interagerar, skapar mening och samtidigt distribuerar de digitala källorna. 

Kjällander skriver som en del i resultatet att en ny form av samarbete upptäcktes hos eleverna 

som karaktäriseras genom spontan nyfikenhet, elever som deltar och samarbetar mer aktivt i 

klassrumsdiskussioner. Eleverna tar också ett större kollektivt ansvar och är aktiva vid 

problemlösning genom en tät interaktion. Eleverna i studien kunde lättare byta perspektiv och 

kunde tänka i nya banor. Eleverna gav varandra tips och hela skolarbetet blev ett kollektivt 

projekt, klassen tog tillsammans ett större ansvar. Kjällander (2011) såg också vinster i att 

eleverna kunde redogöra för mer komplicerade förhållanden och kunde förmedla sin kunskap 

på olika sätt med digitala hjälpmedel. 

 

Teoretisk	  utgångspunkt	  	  
	  

I ett sociokulturellt perspektiv sker lärande i formella och icke formella sammanhang.  

Samspel och kommunikation är viktiga faktorer i det sociokulturella perspektivet. Viktiga 

aspekter i lärandet inkluderar användning av verktyg och utveckling av artefakter (Liberg, 

2006). Detta perspektiv uppmanar t.ex. lärare att arbeta med barnens fonologiska medvetenhet 

på ett strukturerat sätt med utgångspunkt i barnens erfarenheter, kreativitet och intressen samt 

att arbetet med lärplattor ofta sker i par, vilket gynnar det sociala samspelet och den sociala 

kompetensen.  
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För Vygotskij är social kompetens ett fundament i människors utveckling. Social kompetens 

är alla former av samspel och samspel grundlägger utveckling. Alla barnets förmågor, 

intellektuella, emotionella, sociala och existentiella har sina rötter i sociala förmågor. Samspel 

är lärande och utveckling. Skolans utvecklingstanke skall ha en vägledande funktion och en 

röd tråd i allt. Den sätter elevens utveckling i ett större perspektiv. En elev behöver hjälp av 

en annan elev eller lärare, för att komma till nästa utvecklingssteg eller rum. Det är då eleven 

nästan klarar det själv, men behöver lite vägledning eller hjälp för att komma vidare i sin 

utveckling (Strandberg, 2006).  

Ett fenomenologiskt förhållningssätt är enligt Kvale & Brinkmann (2009) rådande inom 

kvalitativa studier och går ut på att försöka förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna 

perspektiv och beskriva världen som de uppfattar den. Den relevanta verkligheten är hur 

människorna själva uppfattar den. Fenomenologin har genom sin fokusering på människors 

livsvärld bidragit till att öka förståelseformen för kvalitativa forskningsintervjuer idag (Kvale 

& Brinkmann, 2009). 

4. Metod	  
	  

Kullberg redogör i sin bok ”Etnografi i klassrummet” (1996) för begreppet etnografi, som har 

sitt ursprung i antropologin och betyder läran om människan. Etnografin kom att bli 

antropologins och etnologens arbetsredskap och metodologiska hjälpmedel för att 

systematiskt samla in, bearbeta och analysera insamlat och producerat material. En 

etnografisk studie benämns ibland fältstudie. Datainsamlingen består av direkt observation, 

formella intervjuer (djupintervjuer) och informella intervjuer (samtal) samt insamling av fakta 

och skilda dokument av och om fältet och dess aktörer. Dataproduktionen karaktäriseras 

genom närhet, mångfald och flexibilitet. Utgångspunkten i datainsamling är att lyssna, 

deltaga, observera, fråga samt göra fältanteckningar. Etnografiska studier innehåller såväl en 

fortlöpande som avslutande analys (Kullberg, 1996). 
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Valet	  av	  metod	  
 

Jag valde att göra en etnografinspirerad studie, där jag gjorde klassrumsbesök samt intervjuer. 

Jag har valt att göra en typ av fältforskning där min uppgift enligt den metoden är att se 

bakom handlingen och det sagda och dessutom studera hur tanke och handlingar förändras 

från situation till situation och över tid (Kullberg, 1996). Fältforskning görs i vardagliga 

kontexter.  I en problemformulering vill man först undersöka vad något är och hur något 

uppfattas vara. Det är forskningsfrågornas karaktär som bestämmer inriktningen på ett 

forskningsprojekt och vilken vetenskaplig metod som skall användas. Jag kallas deltagande 

observatör i en etnografisk studie, där instrumentet för datainsamlingen således är jag själv. 

Det krävs att en observatör är engagerad, lyssnar aktivt och observerar intensivt med ett 

ständigt analyserande.  

Jag inledde min etnografiska undersökning genom att först bestämma det område jag är 

intresserad av att studera. Sedan formulerade jag frågor som jag ansåg var meningsfulla att få 

svar på (Kullberg, 1996). Inför konstruerandet av forskningsfrågorna tog jag hjälp av 

Kullbergs bok (1996) där författaren menar att; en god förförståelse är förutsättning för att vi 

ska kunna göra reflektioner kring vilka frågor som är relevanta till studien. Frågorna måste ha 

ett tydligt syfte som går koppla till hur studien sedan kommer att analyseras. 

Forskningsintervjun bygger på vardagslivets samtal och är ett professionellt samtal där 

kunskap konstrueras i interaktionen mellan intervjuaren och den som intervjuas (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Antroprologer och sociologer har länge använt sig av informella intervjuer 

för att skaffa sig kunskap från informanter. Den halvstrukturerade intervjun, som jag kommer 

att använda mig av i denna studie är delvis inspirerad av fenomenologin, alltså hur människor 

upplever att något är (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Intervjuforskning genomsyras av etiska frågor, där kunskap som produceras i en intervju 

beror på den sociala relationen mellan intervjuaren och informanten samt intervjuarens 

förmåga att skapa en miljö där intervjuperson känner sig trygg. Det bygger på intervjuarens 

praktiska färdigheter, men också det personliga omdömet. Syftet med en kvalitativ 

forskningsintervju är att försöka förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur informantens 

perspektiv. Strukturen är ungefär samma som i vardagligt samtal, men sker utifrån valda 

teman i en intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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	  Informanter	  
	  

Urvalskriterierna för min del var att jag ville intervjua lärare i kommunen som redan 2013, 

vid det stora förändringsarbetets uppstart var delaktiga med sina elever. Eftersom inköpen 

med lärplattor sträcker sig under en treårs period har inte alla lärare arbetat med lärplattor i 

den pedagogiska verksamheten ännu. Det är av vikt för min studie att välja rätt urvalsgrupp. I 

detta fall innefattar det lärare som arbetade med läs- och skrivinlärning i en åk 1 läsåret 

2013/2014. 

Jag har valt att intervjua sex lärare som arbetar i åk 1–3. De arbetar i olika skolor i kommun 

X. Den ena skolan ligger i centralorten och den andra är en mindre byskola. Lärarna har 

mellan 2–13 yrkesverksamma år. Lärare A arbetar i en åk 2 som klasslärare. Lärare A har 

arbetat i snart 2 år som lärare och har matematik som inriktning i sin utbildning. Lärare B är 

klasslärare i en åk 2 och har arbetat som lärare i 9 år med elever på gymnasiet men är 

klasslärare för första gången i åk 1–3. Lärare B har inriktningen bild i sin utbildning. Lärare C 

arbetar som resurslärare och ingår i arbetslaget med lärare A och B. Lärare C har jobbat i 13 

år och har inriktningen svenska och samhällskunskap i sin utbildning. Lärare D jobbar i en 

åldersblandad åk 1–3 och har jobbat i 4 år. Hen har utbildning svenska och samhällskunskap. 

Lärare E är förskolelärare har jobbat främst i förskoleklass, men även ålderblandat F–åk 2 och 

har jobbat i 13 år. Lärare F har arbetat i 6 år och har inriktning sv /so och arbetar i en 

åldersblandad åk 1–3. 

 

Genomförande	  
	  

Efter att ha kontaktat informanterna via mail eller tagit personlig kontakt, skickade jag ut ett 

informationsbrev om studiens syfte (bilaga 1), vilka som kommer att ha tillgång till den och 

att deras deltagande var frivilligt. De fick också information om att de när som helst kunde 

bryta intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Informanterna informerades även om 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011). I brevet till mina informanter gavs 

information om de etiska regler som måste följas samt de fyra forskningsetiska principerna: 

informationskravet, som innebär att informanterna ska vara informerade om studiens syfte. 
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Samtyckeskravet som innebär att informanterna måste samtycka till att vara med i studien 

samt att de kan avbryta när som helst under intervjun. Konfidentialitetskravet innebär att 

informanternas identiteter skall skyddas från utomstående och slutligen nyttjandekravet som 

innebär att det insamlade materialet inte får användas i annat syfte än till denna studie 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

Jag började intervjun (bilaga 2) med att utifrån en intervjuguide välja aktuella teman inför 

intervjuandet. De tre temana i min intervjuguide var förändringsarbete, lärplattor och läs- och 

skrivinlärning. Vid tre av intervjutillfällena satt vi på ett kontor, stängde av mobiltelefoner 

samt satte upp en skylt på dörren, för att inte bli avbrutna. Jag tänkte också på vår placering i 

rummet. Informanterna fick välja ifall de ville förbereda sig genom att få intervjufrågorna i 

förväg när de visste vilka teman samtalet skulle innefatta. Tre av sex lärare ville gärna ha 

intervjufrågorna i förväg. Vid två intervjuer åkte jag ut till en annan skola och vi gjorde 

intervjun där när skoldagen var slut. Vi satt då i det aktuella klassrummet och kunde sitta 

ostört. Vid en intervju gjorde jag ett hembesök efter informantens önskemål. Jag spelade in 

alla intervjuer och gjorde samtidigt lite stödanteckningar. Stödanteckningarna var dels ett sätt 

för mig att aktivt lyssna och att vila ögonen på någonting när mina informanter tänkte efter, 

pausade eller berättade. Jag bekräftade det de sagt genom att nicka eller hmm:a.  

Efter intervjuerna lyssnade jag igenom intervjuerna, tittade på mina stödanteckningar och 

sammanfattade dessa för att ta ut ”kärnan” i det som sagts. När jag skrivit ner resultatet kom 

jag till en punkt där jag kände att jag ville lyssna igenom intervjuerna igen. Jag antecknade 

och skrev även ut dessa, för att se ifall jag kunde få ut ännu mer information som jag missat 

vid första genomgången. Jag gjorde en slags meningskoncentrering, vilket innebär att jag drog 

samman intervjupersonernas yttranden till kortare formuleringar (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Observationerna gjordes under ett flertal veckor och vid två olika skolor. Jag bestämde med 

mina informanter i förväg vilka dagar och vilka lektionspass som passade att jag kom in i 

klassen. Jag angav också att jag ville att de skulle lägga upp lektionen utifrån ämnet svenska. 

Jag hade med mig observationspunkter (bilaga 3) som jag utgick ifrån. Jag hade också en del 

oanmälda besök, när jag i andra ärenden var i klassrummet och passade då på att stanna en tid 

för att se hur arbetet kring lärplattorna fortgick. 
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Studiens	  tillförlitlighet	  och	  giltighet	  
 

Giltighet, tillförlitlighet och precision är egentligen begrepp som utvecklats för mätningar och 

mätinstrument inom de kvantitativa metoderna. Men vid de kvalitativa metoderna är 

mätinstrumentet forskaren själv, som inte mäter men tolkar sina data (Kullberg, 1996).  

Att intervjua i forskningssyfte är en kunskapsproducerande verksamhet som även kallas 

epistemologi och redogör för vad kunskap är och hur den erhålls (Kullberg, 1996). Frågorna 

om validitet och reliabilitet i en studie väcker även epistemologiska frågor som huruvida 

kunskapen som presenteras i studien är objektiv eller ej. Är intervjuerna objektiva? Kan 

kunskap verkligen vara objektiv? Eftersom jag funderar över mitt bidrag i denna studie, så 

talar man om en reflexiv objektivitet, alltså hur har jag påverkat utfallet i rapporten? Den 

typen av frågor är mångfacetterade och enligt Kvale & Brinkmann (2009) finns olika 

betydelser av objektivitet som har relevans inom den kvalitativa forskningen. Vissa 

kvalitativa forskare har ignorerat eller avfärdat frågor om validitet, reliabilitet och 

generalisering. Andra forskare talar om tillförlitlighet, pålitlighet i kvalitativ forskning (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Jag uteslöt en kvantitativ enkätstudie eftersom urvalet informanter var 

för få till antalet. Förändringsarbetet med lärplattor har inte nått den utsträckning ännu som 

gör att nog många enkäter kan lämnas in för att få en tillförlitlig empiri, alltså skulle inte 

reliabiliteten bli tillräckligt hög (Kullberg, 1996).  

Reliabilitet behandlas ofta med utgångspunkten om forskningsresultatet kan reproduceras vid 

andra tidpunkter av andra forskare.  Så frågan är då kan dessa resultat reproduceras vid en 

annan tidpunkt och av andra forskare? Svaret är både ja och nej. Eftersom detta arbete med 

lärplattor infaller under ett pågående förändringsarbete så sker utveckling av dessa lärplattor 

hela tiden. Om studien ska kunna bli densamma i ett nytt försök fodras att samma elever 

deltar, ingen får vara frånvarande och även samma lärare. Alltså även om studien skulle göras 

om inom en snar framtid skulle reliabiliteten ändå inte kunna tänkas bli hög eftersom de yttre 

faktorerna aldrig kan blir detsamma. Det är med andra ord svårt att uppnå reliabilitet. 

Begreppet används främst i kvantitativa studier där det går att räkna fram ett siffervärde. 

I vanligt språkbruk härrör sig validitet som giltighet till sanningen och styrkan i ett yttrande. 

En giltig slutsats eller ett giltigt argument som i denna studie, mäter jag det jag avsett att 

mäta? Genom att jag har två datainsamlingsmetoder så blir validiteten i denna etnografinspi-

rerade studie relativt hög. Validitet kan också ses som en hantverksskicklighet (Kvale & 
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Brinkmann, 2009). Om en forskare besitter en trovärdighet och en hantverksskicklighet så får 

studien också en högre validitet. Man kan prata om validering på olika nivåer under forsk-

ningsprocessen och bland de viktigaste är hela tiden under processen fråga sig; är alla stegen i 

forskningsprocessen förnuftiga och försvarsbara utifrån syftet till studien. Generalisering 

inom kvalitativ forskning har ofta kopplats till fallstudier, om man ens talar om generalisering 

inom kvalitativa studier (Kvale & Brinkmann, 2009). När och hur kan man generalisera från 

ett fall till ett annat? Man kan generalisera till liknande fall med liknande förutsättningar. Men 

om man är intresserad av generalisering är inte kvalitativa intervjuer och resultatet av dessa 

det ultimata. I så fall är kvantitativa metoder lättare att kunna sammanställa, för att senare 

kunna dra slutsatser och garantera att det regelbundna inte är tillfälligt (Kullberg, 1996).  

	   

Metoddiskussion	  
 

I tolkningen utgår man från det sagda i intervjun för att i sammanfattningen se/ utveckla 

strukturer och relationer som inte omedelbart framträder under inspelningen. Det leder till 

tolkningar som kan formuleras mer än det ursprungliga yttrandet. I aktuell intervjuforskning 

är huvudproblemet ofta inte tolkningarnas variation utan forskningsfrågor som inte är nog 

tydliga. Det som karaktäriseras i en kvalitativ forskning är relationella, kontextuella och 

språkliga faktorer som påverkar utfallet i studien (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta innebär 

att det finns en mängd faktorer som påverkar mitt resultat.  

Forskningsfrågorna är både öppna och sluta. De flesta var slutna vilket innebär att jag fick 

snävare svar från mina informanter. Genom styrda intervjufrågor hålls lättare fokus på det 

aktuella ämnet med följd att mina informanter blir mer styrda och viss information som varit 

relevant för studien kanske inte framkom under intervjun. Urvalet påverkas beroende på 

vilken storlek kommunen har och vilka lärare som faller under ”rätt” urvalsgrupp. Jag fick 

lägga till vilken typ av lärarutbildning samt antal år i yrket i efterhand. Jag kom på att det 

kanske skulle vara relevant i denna studie. Jag har försökt vara neutral i mina intervjuer samt i 

mina klassrumsbesök, men jag är medveten om att jag kan omedvetet lägga en värdering i 

mina frågor och mitt kroppsspråk kan spegla mer än orden jag säger. 

Eftersom alla dessa lärare arbetar med läs- och skrivinlärning så var de intressant för mig att 

veta om de har utbildning inom den så viktiga första läs- och skrivinlärningen. Informanterna 
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hade tio år eller mindre inom yrket. Jag hade inget bortfall men just de lärare som arbetar med 

dessa årgångar har inte så lång erfarenhet som lärare. Kanske hade också resultatet sett 

annorlunda ut ifall min urvalsgrupp hade längre erfarenhet inom yrket och även om alla lärare 

hade haft utbildning inom läs- och skrivinlärning, vilket inte är fallet. 

Det finns en risk med att i förväg bestämma vilka lektioner jag gör klassrumsbesöken på. Det 

kan bli konstlat och en mer planerad lektion än vad det kanske brukar vara. Jag är medveten 

om det. Men jag ville försäkra mig om att de skulle jobba med lärplattan i rätt ämne när jag 

väl kom in på besök. Även om lärarna hade planerat lite mer noggrant än de brukade inför 

mitt besök så är det i slutändan en vinst för eleverna i utbildningssyfte att lärarna inte bara 

plockar fram lärplattan för att eleverna gjort klart den aktuella arbetsuppgiften eller som 

belöning i slutet på en lektion, vilket säkert kan förekomma. 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att fenomenologi är att förstå sociala fenomen utifrån 

aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som de uppfattar den. Då hänger mycket på 

mig som intervjuare, hur jag på ett så objektivt sätt jag kan, höra informanternas ord och 

samtidigt göra en slags sammanfattning av det sagda. 

 

5. Resultat	  och	  Analys	  
	  

Resultatet presenteras utifrån de tre huvudområdena; förändringsarbete, lärplattor och läs- och 

skrivinlärning. I resultatredovisningen presenteras först en sammanfattning från intervjuerna 

därefter en analys kopplat till teorin. 

	  

Förändringsarbete	  	  
 

Det informanterna känner till kring kommunens förändringsarbete är att satsningen gäller ”en-

till-en”-undervisning, vilket innebär att alla elever på sikt ska ha tillgång till lärplatta/dator 

och att det skall finnas en halvklassuppsättning i åk 1–3. Lärare F däremot, berättar att hon 

tror att satsningen är tänkt som att varje elev ska ha tillgång till egen lärplatta eller dator även 

på lågstadiet.  Informanterna är också upplysta att de uppmuntrats till att arbeta efter metoden 
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ASL ”Att skriva sig till läsning” (Tragetorn, 2014). Två av lärarna kom nya till arbetsplatsen 

förra hösten när förändringsarbetet satte igång och upplever att de inte känner sig så insatta. 

De tror själva att det beror på att de är nyanställda. Även resterande informanter, som arbetat 

länge inom verksamheten, känner sig dåligt insatta i förändringsarbetet. Bara lärare C nämner 

att det är en satsning ”uppifrån”. 

Alla informanterna känner till IKT-planen, men en av dem sa ”Det är inget levande dokument 

som vi jobbar med” Lärare C kände till den från en arbetsplatsträff och lärarna D och E vet 

inte om de har fått den skickad till sig via mail.  Resterande informanter berättade att 

personalen i åk 1–3 har gjorts delaktiga i IKT-planen genom att dela upp målen som IT-

pedagogen i kommunen bestämt. Till exempel i åk 1 ska eleverna kunna logga in och skriva i 

ett worddokument. I Åk 2 ska eleverna kunna spara dokumentet etc. När eleverna går ut åk 3 

får de ett datakörkort som visar att de uppnått målen som är satta i IKT-planen. 

Lärare C, D, E och F upplever att det inte finns några riktlinjer från kommunens sida hur 

denna satsning ska fortgå. Detta upplevs som en nackdel. Lärare F menar att tanken är att 

lärplattan ska bli en del av den dagliga verksamheten. Lärare F upplever sig dock sakna 

verktyg för att genomföra detta, både i form av tid, riktlinjer och kunskap. Lärarna är ganska 

eniga om att de saknar en utvärdering efter första året samt en struktur för hur förändrings-

arbetet skall fortsätta implementeras till de lärare som berörs i år. Lärare C och F har också 

svårt att se den röda tråden från ledningshåll ut i verksamheten. 

Samtliga informanter i intervjun nämner också bristen på kringutrustning som en faktor som 

dels stjäl onödig tid samt stjälper lärarna i deras pedagogiska arbete. Skrivare finns inte 

kopplade till läsplattorna, vilket gör att inget av elevernas alster går att skriva ut. Pengarna 

som fanns på varje ipad är slut. Det innebär att behoven på appar är annorlunda nu än i åk 1 

medför att lärarna A, B, C och F inte har någon möjlighet att komplettera läsplattorna med 

åldersadekvata appar. Lärarna D och E har inte rätt ”apple-id” för att ladda hem nya appar och 

upplever att de saknar stöd både från rektor och kommunens IT-pedagog. Lärare E beskrev att 

hen signalerat på medarbetarsamtal till sin rektor ”Jag kan ingenting, jag vet inte hur jag ska 

göra…”   
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Analys	  förändringsarbetet	  i	  kommunen	  
	  

I Skolverkets rapport Att granska och förbättra kvalitet (2003) står det att ett förändrings-

arbete måste starta i en kartläggning och granskning av nuläget, annars rinner det tänkta 

förbättringsarbetet ut i sanden. Ledningen i kommunen gjorde kartläggningen tillsammans 

med IT-  enheten och när ett stort leasingavtal för datorer var på väg att gå ut togs beslutet. 

Enligt uppgifter från förvaltningsnivå ansågs kommunen inte ligga i framkant när det gäller IT 

i skolan och därmed tog skolchefen ett snabbt beslut att satsningen skulle ske just år 2013.  

Hög delaktighet av de som är närmast den verksamhet som skall utvecklas, samt tydlighet i 

fråga om resurser, mål, syfte och hur utvecklingsarbetet följs upp är nödvändiga 

förutsättningar för att önskade effekter skall uppnås (Skolverket, 2013). I studien framkom att 

samtliga informanter upplever att de har saknat delaktighet i förändringarbetet, samt att 

flertalet saknade resurser i form av fungerande kringutrustning och kompetensutveckling. 

Även tydliga mål saknas. IKT-planen i kommunen anger vad eleverna ska kunna i olika 

årskurser, men ändå upplever sig informanterna sakna en tydlig struktur i hela projektet med 

lärplattor. I och med bristande struktur från ledningen garanteras inte eleverna enligt Lgr 11 

en likvärdig utbildning och kompetens i lärplattan. För det ska inte bero på lärarens intresse 

eller kunskap, vilken IT kompetens eleverna i slutändan får.  

Både i Scherp & Scherp (2007) och i rapporten Att granska och förbättra kvalitet (Myndig-

heten för skolutveckling, 2003) framhålls om vikten av att skolan har en samarbetskultur vid 

ett förändringsarbete. En god samarbetskultur präglas av en organisation som gynnar medar-

betarnas inflytande i beslutsprocessen, skapar tid, har tydligt ledarskap, tydliga mål och 

visioner samt anställda som delar synen på skolans uppdrag och visioner. I denna studie är det 

ganska tydligt att kommunen saknar en ”god” samarbetskultur, i avseendet med förändrings-

arbetet ”en-till-en”-undervisning. Studien visar också att information mellan olika nivåer har 

haft svårt att nå fram. Det medför att informanterna på de undersökta skolorna inte känner sig 

delaktiga i beslutsprocessen vilket inte ger den önskade samsynen kring förändringen.  

I artikeln (Ärlestig, 2007) blir skolor med en god samarbetskultur mer framgångsrika i ett 

förändringsarbete där en bra kommunikation mellan olika nivåer är en avgörande och viktig 

faktor. I den här studien, som gjorts vid två olika skolor märks skillnaden på att de lärare som 

arbetar på en mindre byaskola upplever sig lite utanför, i form av bristande stöd kring hur de 

metodiskt kan arbeta med lärplattan. Det var även dessa lärare som signalerade att de inte fått 



24	  
	  

ta del av kommunens IKT-plan eller hade fått den skickad på mailen. Det var också de lärarna 

som i intervjuerna inte hade rätt apple-id så att de inte kunde ladda hem nya och för 

undervisningen, relevanta appar.   

 

Lärplattor	  
 

Samtliga lärare i intervjuerna har fått viss fortbildning, dels en halvdag där en pedagog från en 

annan kommun kom och berättade kring deras arbete med ASL samt vilka appar de använder 

i sin undervisning. Kommunens IT- pedagog har också visat vilka funktioner apparna har för 

fyra av sex informanter. Två av lärarna säger att de har god kunskap om läsplattor, lärare A 

sa: ”det är därför att jag tycker det är kul och håller på själv och grejar med det...”. Lärare B 

har även en IT-baserad examen och har hållit på mycket med teknik och IT. Den läraren 

upplever sig ha väldigt lätt att ta till sig detta förändringsarbete, ser många möjligheter i 

undervisningen och delger gärna till sina kollegor. Lärare C och F efterlyser schemalagd tid 

för att få mer fortbildning i lärplattan och lärare B saknar ibland tid för att arbeta med 

lärplattan. Lärare D, E och F upplever att de saknar kunskap och lärare E nämner också 

bristande intresse som en anledning till bristen på kunskap.  

Fördelar som lärare B och F ser i arbetet med lärplattan är att eleverna blir motiverade, ”det 

ligger i tiden”, eleverna är idag luststyrda och det är lättare att fånga upp dem med hjälp av 

IT. De blir mer motiverade att ta sig an utmaningar, att skriva för hand vilket är mödosamt för 

många elever går det lättare när de får skriva på läsplattan och de får förstärkning i sitt 

skrivande genom att ha talsyntensen på. Lärare A betonar det viktiga i att det finns ett stort 

utbud av appar och program på olika nivåer, vilket kan göra arbetet på lärplattan mer 

självständigt. Det blir ett varierat arbetssätt och ger eleverna omedelbar förstärkning i form av 

beröm. Eleverna kommer vidare på egen hand. De blir också duktiga på att dokumentera och 

arbeta med bildredigering. Lärare C såg fördelarna med lärplattan att den ger goda 

möjligheter till överinlärning i olika ämnen, att träna samma saker men på olika sätt. Eftersom 

arbetet upplevs lustfyllt av de flesta elever fångar man många oroliga barn. Arbetet är 

varierande vilket fungerar som morot! Det finns mängder av bra appar och det är lätt att rikta 

sin undervisning till det man vill eleverna ska träna mer på. Eleverna lär sig snabbt 

tangentbordet och de tränar samarbete när de skriver två och två. Lärare D och F nämner 

under intervjun att eleverna får hög IT- kompetens som en stor fördel. 
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På hemsidan ”skolappar.nu” finns många bra pedagogiska appar utifrån Lgr 11 som är gratis, 

så lärare B har försökt nyttja dessa i sin undervisning. Men många gratisappar låser sig efter 

ett tag och kan begära ett köp inuti en app för att få full funktion, vilket också då gör att 

arbetet faller ifall projektet lärplattorna har slut på pengar.  

Lärare C och F efterlyser mer forskning kring förslaget att lärarna helst skulle använda sig av 

ASL i sin undervisning. Lärare D och E saknar forskning överlag kring denna satsning. Lärare 

C är lite rädd att det är en ”modefluga” och upplever att detta önskemål om läsplattor inte kom 

från verksamheten och vet egentligen ingenting om varför och hur detta beslut togs. Lärare B 

har läst Tragetorns bok (2014) och artiklar kring arbetssättet ASL. Läraren tycker IKT i 

skolan är viktigt och intressant och känner sig uppdaterad inom området, men anser sig har 

svårt att hinna med allt i sin klasslärarroll. Lärare A och F har läst mycket negativ forskning 

kring lärplattor och hänvisar närmast på den strålning som alla utsätts för när alla trådlösa 

nätverk byggs upp. Lärare A anser också att det är en nackdel att det är frivilligt hur mycket 

man satsar på att använda lärplattan i sin undervisning. Läraren efterlyser tydligare riktlinjer i 

det arbetet. Lärare D nämner behovet av kringutrustning som den största negativa faktorn i 

arbetet med ipads. Lärare E nämner att den största negativa faktorn är att denne saknar 

kunskap kring vilka möjligheter som lärplattor egentligen genererar. Lärare E tillsammans 

med lärare D arbetade mycket med lärplattorna under förra läsåret. Eleverna fick ta bilder för 

att senare använda sig av bildredigering och skriva olika slags texter kring bilderna och göra 

egna böcker. Men lärarna berättar att det arbetet delvis har fallit eftersom de aldrig kunde 

skriva ut sagorna från lärplattorna. 

Under veckorna med återkommande studiebesök har främst två saker framkommit. När 

klassrumsbesöken har varit bokade i förväg har jag sett en väldigt genomtänkt 

lektionsplanering med tydligt syfte och mål för eleverna. På ett av besöken utgick läraren från 

en gammal klassiker ”Guldlock och de tre björnarna” där diskussionen först fördes kring hur 

en saga är uppbyggd, för att sedan läsas högt av läraren. Vid högläsningen hade läraren även 

bildstöd som förstärkning. Bilderna sattes upp på en whiteboardtavla och då fångades de 

elever med svenska som andraspråk och de elever som har svårt att vanligtvis fokusera på 

berättelsen upp. Efter sagan fick eleverna instruktionen att de två och två skulle försöka 

återberätta genom att skriva på läsplattan med appen ”Skolstil” där de även får texten uppläst. 

Läraren hade förberett vilka par som skulle arbeta tillsammans och entusiasmen hos eleverna 

gick inte att ta miste på. När jag gick runt så var eleverna eniga om att detta var ett roligt 

arbetssätt, när man får samarbeta. Jag hörde bra diskussioner som eleverna lyfte under 
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arbetets gång. En fördel och ibland kanske nackdel med appen ”skolstil” är att vissa ord 

uttalas konstigt samt att eleverna upptäcker direkt när de stavar fel. Jag hörde ett flertal av 

eleverna som prövade olika stavningar. Eftersom skrivövningen var likvärdig för alla elever, 

så skrev läraren då och då upp ord på whiteboardtavlan, tog ordet och sa: ”Jag ser att många 

av er funderar hur det här ordet stavas, såhär är den korrekta stavningen…” En del av paren 

fastnade lite i språkstrukturen och uttalet i appen och hade svårt att återkomma till det just det 

uppgiften handlade om. En del av eleverna hade svårt att sitta stilla och ville gärna se vad 

deras klasskompisar hade gjort.  

Bildstödet satt uppe under hela lektionspasset. Inga elever hann färdigt och läraren skulle 

fortsätta med arbetet under ett annat lektionspass. Läraren tog upp om all kringutrustning som 

försvårarar arbetet med lärplattan. Inga tangentbord finns tillgängliga och skrivarna på skolan 

går inte koppla till lärplattorna, vilket innebär att elevernas arbeten måste mailas och därefter 

skrivas ut. Det är ofta svårt att hinna hjälpa alla elever med den biten. Lärarens vision är att 

försöka ha ett skrivpass i veckan på lärplattorna, men tiden räcker inte alltid till så det har 

tyvärr inte skett så ofta som läraren önskat.  

I ett klassrumsbesök hade en av mina informanter lagt upp arbetet så att klassen var delade i 

tre grupper och dessa grupper roterade under 60 min. En grupp arbetade med självständigt 

arbete i svenska, en annan grupp använde ipads och fick då arbeta självständigt med det 

medan läraren fokuserade på den tredje gruppen som skulle skriva bokverkstad. Eftersom 

läraren fokuserade på att finnas där skrivningen skulle ske, lämnades resterande elever med en 

för dem ny gratisapp som heter ”Sagopärlan”. Det är böcker gjorda av barn för barn. De allra 

flesta eleverna läste texterna som fanns i olika svårighetsnivåer. Men en del elever skummade 

mest igenom texterna utan att fördjupa sig vidare i vad som egentligen stod i böckerna. 

Vid ett annat klassrumsbesök arbetade pedagogerna utifrån Tragetorns metod i förskoleklass. 

Veckans bokstav, den här veckan var det bokstaven T som skulle arbetas med. Läraren visade 

först bilduppgiften, vilken var att göra ”tumgubbar” och lät sedan eleverna gissa vilken 

bokstav de skulle arbeta med. Eleverna fick också säga vilka ord de visste som började på den 

aktuella bokstaven. Sedan startade två av läraren, förutbestämda skrivkompisar att skriva på 

dator. Eleverna fick turas om att spökskriva en rad var om tummen som gick på promenad. 

Spökskriva innebär att barnen trycker på vilka tangenter de vill och samtidigt berättar sin 

mening. Och när en elev hade gjort en rad kom en lärare och frågade vad eleven hade tänkt 

skulle stå där och skrev ner det eleven sa. Så byggde eleverna upp sin saga.  
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Då och då fick läraren läsa sagan från början, för att hålla den röda tråden. Det gick bra för 

barnen i förskoleklass att fortsätta där den andra eleven slutade sin mening. Ibland fick 

pedagogen påminna om att en rad med spökskrivning inte kan bli hur lång mening som helst, 

så de fick spara lite av sina tankar tills det blev deras tur att skriva igen. När eleverna hade fått 

ihop en början, en handling och ett slut skrev de ut sagan. Sedan sattes sagan in deras pärm. 

Alster hängde också uppe på väggarna där eleverna klippt och klistrat ihop sina bilder och 

sina texter i ett ark. Barnen fick alltid skriva sina namn själva i slutet på sagan. Jag frågade 

varför de inte använde de ipads som var inköpta till detta moment och svaret blev att det inte 

gick att skriva ut från dem så därför valde de att använda sig av de få datorer som fanns kvar 

på skolan så eleverna skulle få se sina färdiga alster. Vid sidan av detta skrivmoment så 

övades finmotoriken på olika sätt, som Tragetorn (2014) skriver om i sin bok. Eleverna sydde 

bokstäver med tråd genom ett hålslaget papper och många av eleverna fick träna sin motorik 

genom olika bilduppgifter. Eleverna tyckte att det var roligt att skriva på dator, de flesta 

tyckte det var roligare än att skriva med pennan. En del elever hade dock svårt att vara 

delaktiga i skrivprocessen tills sagan var klar.   

 

Analys	  av	  hur	  lärplattorna	  används	  
 

Kjällander (2011) upptäckte i sin studie en ny form av samarbete hos eleverna. Hon såg 

spontan nyfikenhet och elever som deltog och samarbetade mer aktivt i klassrumsdiskussi-

oner. Eleverna tog också ett större kollektivt ansvar och var aktiva vid problemlösning genom 

en tät interaktion. Eleverna kunde lätt byta perspektiv och tänka i nya banor. Under mina 

besök fick jag också se hur samarbete växte fram på samma sätt när eleverna arbetade två och 

två. Eleverna deltog och verkade tycka arbetssättet var roligt och de fick bra träning i att både 

samarbeta och kompromissa. 

Enligt Skolverket (2006) finns ett positivt samband mellan hur ofta IT används i undervis-

ningen och dess upplevda effekt. Elever som använder datorer mer än sex lektioner i veckan 

bedömer i högre grad att de lär sig mer när de använder datorer än elever som använder 

datorer i mindre utsträckning. Lärare som inte upplever någon effekt av IT känner sig inte 

säkra i förhållande till IT.	  Både lärare och elever behöver alltså komma upp i en regelbunden 

användning av IT för att denna satsning ska gynna eleverna i sin fortsatta skolgång. Men de 

flesta av mina informanter nämner just bristande kunskap och tid som de största faktorerna till 
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att läsplattorna inte används regelbundet i verksamheten. De lärare i intervjuerna som 

arbetade oftare med lärplattan, ansågs sig också ha bättre kunskap. Det var också de lärare 

som berättade att de hade ett eget intresse av att utforska lärplattans möjligheter.  

I studien E-learning Nordic (2006) visas behov på olika åtgärder för att ytterligare 

effektivisera IT-användningen i skolan. Skolorna behöver bli bättre på att dokumentera och 

sprida formerna som förbättrar elevernas inlärning med IT kopplat till skolans kunskapskrav. 

Det behövs tydliga mål för användningen av IT i undervisnings- och inlärningssyfte. Flera av 

mina informanter efterlyste tydliga riktlinjer i arbetet med läsplattan. En del av lärarna i 

intervjuerna hade kommit lite längre i användningen av lärplattan än andra. Då kan 

dokumentation vara en hjälp att sprida arbetet skolor emellan samt att IT-pedagogen i 

kommunen går in och checkar av med arbetslagen, hur långt de har kommit och vad de 

behöver för att komma vidare. Det finns inga tydliga mål, annat än IKT-planen som anger vad 

eleven bör kunna i olika årskurser.  

Resultat från olika studier visar att fortbildning och IT-strategier inte spelar någon roll om inte 

IT-användningen sker frekvent. När IT används som en naturlig del i skolans arbete med att 

nå kunskapskraven så ger det resultat (SPSM, 2013). Det behövs olika sorters kompetenser på 

lite olika nivåer. Det är: kompetents om vad, hur, när och varför IT i lärandet ska användas. 

Det behövs kompetens att omsätta kunskapen i praktisk handling i olika pedagogers 

situationer och val av teknik. Det behövs kompetens hos ledningsfunktioner att organisera den 

kompetens både i form av personer, i arbetssätt och i tid. (SPSM, 2013). Förändringsarbetet i 

kommun X är just i implementeringsfasen. Arbetet behöver göras till en stadigvarande form 

för att arbetet med lärplattorna ska ske frekvent och med tiden så blir arbetet stadigvarande. 

Med en god kommunikation mellan olika nivåer förbättras chanserna till att få en mer 

frekvent användning av lärplattorna. Det ger också möjlighet till vidare fortbildning till de 

pedagoger som ännu känner sig osäkra kring hur de ska våga satsa och vad som ska 

prioriteras av mängden undervisningsstoff som eleverna ska få enligt Lgr 11. 

 

Med	  lärplatta	  som	  stöd	  för	  elever	  i	  riskzon	  för	  senare	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter	  
	  

Lärarna i intervjuerna var överens om att de arbetar utifrån både den syntetiska (från delar av 

ord) och den analytiska (från helord) läsinlärningsmetoden med eleverna. Alla sex lärarna 
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arbetar till viss del med traditionell läs- och skrivinlärning, där bokstavsljudet och arbetet 

kring den aktuella bokstaven i åk 1 samt ljudanalyser och praktiskt arbete utgör ett par 

arbetspass i veckan. Tre av lärarna nämnde också Kiwi-metoden som arbetessätt i åk 1, där en 

bildpromenad görs i en ”Storbok”. Läraren utgår efter bildpromenaden från helorden vid 

arbetets start, för att sedan bryta ner texten till ord och ljud. Eleverna får i Kiwi-metoden 

förutom lärarens genomgång också auditivt och interaktivt på dator, arbeta med varje bok. 

Två av lärarna nämner materialet ”Läsdax” som viktigt i mötet med olika slags texter i åk 1. 

De arbetar också i åk 1 med att tillverka sagor, få små skrivuppgifter, arbeta i häften eller 

arbetsböcker både på traditionellt sätt med papper och penna och med lärplattan. På lärplattan 

används då ”Skolstil” som är en app där eleven hör bokstavsljudet samtidigt som den skriver.  

Vid bokverkstadsarbetet, som innebär att eleverna producerar egentillverkade sagor används 

appen ”Writereader” av samtliga informanter. Det är en av apparna som pedagogen i 

grannkommunen som arbetar utifrån ASL, tipsade pedagogerna om. Eleverna arbetar två och 

två och gör en digital bok med talsyntes på, vilket gör att de hör bokstavsljudet till den 

aktuella bokstaven hela tiden när de skriver. Samtliga informanter har mer eller mindre slutat 

att arbeta på detta sätt eftersom skrivarna inte är kopplade till lärplattorna. De tycker att 

arbetet och syftet faller när elevernas slutprodukt aldrig går att skriva ut. Lästräning i olika 

typer av böcker på anpassad svårighetsnivå är också viktigt för elevernas läsutveckling. En 

lärare berättar att hennes roll som resurslärare tillsammans med dåvarande specialpedagog var 

att arbeta uppföljande med material utifrån ”Bornholmsmodellen” för de elever i åk 1 som 

visade låg fonologisk medvetenhet i slutet av förskoleklass. 

Alla informanter betonar vikten av ett tätt samarbete med specialpedagog när de upptäcker att 

en elev inte går framåt i önskad takt i sin läs- och skrivutveckling. Lärare C betonar vikten av 

att snabbt hitta var eleven befinner sig och sedan arbeta tillsammans med resursläraren i 

arbetslaget samt specialpedagog för att det är viktigt att ”flera ögon ska se eleven”. Den 

viktiga träningen som måste ske varje dag när en elev uppvisar svårigheter samt tid för 

repetition för att befästa och arbeta ”en-till-en” betonas. Vidare ska vårdnadshavare kontaktas 

och specialpedagog kopplas in. Även rektor involveras om insatser inte ger önskat resultat. 

Lärare B betonar även vikten av att alla elever går fram i olika takt med sin läsinlärning, de 

kommer igång olika snabbt och det är först på vårterminen i åk 1 som den läraren anser att 

man kanske backar med en del elever, befäster grunderna i läsningen igen och då kontaktar 

hemmet. Lärarna D och E ser specialpedagogen som den första kontakten när en elev på ett 
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eller annat sätt uppvisar svårigheter. Lärare F nämner förutom kontakt med specialpedagogen 

en tät kontakt med kollegor som besitter mer erfarenhet än läraren själv. 

 

Analys	  av	  resultat	  gällande	  faktorer	  som	  påverkar	  elevernas	  läs-‐	  och	  skrivinlärning	  
 

 I avhandlingen kring ”iWTR” metoden (Agélii Genlott & Grönlund, 2013) visar resultaten att 

elevernas läsförmåga förbättrades avsevärt samt förmågan att skriva längre texter med bättre 

struktur, tydligare innehåll och mer korrekt språk med hjälp av lärplatta, än eleverna i 

kontrollgruppen. I avhandlingen framträder flera framgångsfaktorer när resultatet förbättrades 

jämfört med testgruppens. Dessa var en hög användarfrekvens, antalet lektionstimmar med 

IT, pedagogerna var kunniga och intresserade av detta, samt att det fanns en tydlig struktur, 

ett syfte och ett mål med arbetet. Lärarna som är trygga i ett traditionellt läs- och skrivinlär-

ningsarbete uppvisar dels en oro kring att satsa på något som en del av lärarna i intervjuerna 

menar inte finns så mycket forskning kring. Att satsa fullt på ASL (Tragetorn, 2014) kräver 

att något måste prioriteras bort eller arbetas med mindre. För antalet timmar i svenskämnet är 

detsamma. Det är just detta som lärarna i intervjuerna är skeptiska till.   

I rapporten ”Utvärdering av skoldatatekens effekter” (Specialpedagogiska Myndigheten, 

2010) talas det också att det är ett mer inkluderande arbetssätt att använda läsplattor i 

klassrummet eftersom delaktigheten från elever med olika förutsättningar ökar. Där framkom 

vikten av tidiga insatser för att eleverna ska lära sig använda tidsenliga verktyg. Det startar 

ofta inte förrän i årskurs 5 eller 6 när textmängden och nivån på undervisningen ökar. Det 

bidrar till att fler elever inte klarar skolgången utan kompensatoriska hjälpmedel. Det talar i 

denna studie för hur viktigt det är att lärplattorna används redan i åk 1–3 där grunderna läggs. 

Lärplattan blir redan då ett kompensatoriskt hjälpmedel för de elever som i framtiden kommer 

att vara beroende av lärplattan som verktyg för att klara sin skolgång. 

I rapporten ”Dyslexi hos barn och ungdomar” (2014) har forskare sett att elever som har 

dyslexi och får öva kopplingen mellan fonem och grafem (mellan ljud och bokstäver) på ett 

strukturerat sätt förbättrar sin läsförmåga, stavning, läsförståelse, läshastighet samt sin 

fonologiska medvetenhet. Det finns mängder av appar som tränar just bokstävernas fonem 

samt hur enkla ljudkombinationer på ett strukturerat sätt kan stödja eleverna i deras läs- och 

skrivinlärning. Men det är då en grundläggande förutsättning att lärarna har kännedom om 

vilka appar som tränar just detta. Det finns en uppsjö appar ute på marknaden som gör det 
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tidskrävande att undersöka, samtidigt som det erfordras kunskap om vilka appar som är 

lämpliga att använda som stöd för elever som behöver träna upp sin fonologiska medvetenhet. 

6. Diskussion	  
	  

Denna studie syftade till att undersöka vad som händer när en kommun satsar på ”en-till-en”-

undervisning med lärplatta eller dator till alla elever i kommunen. Hur används dessa 

lärplattor i elevernas första läs- och skrivinlärning, vilken kunskap upplever sig lärare ha och 

hur har denna satsning implementerats på olika nivåer.  

Det som framkom ganska tydligt i studien är att detta förändringsarbete inte riktigt har 

implementerats i alla led på olika nivåer. Studien gjordes på två olika skolor, där personalen i 

studien berättar om informationen de har fått. Det verkar saknas en tydlig struktur eller 

arbetsgång hur arbetet med lärplattor bör fortlöpa. Kanske är det en medveten idé från 

ledningshåll att låta denna satsning implementeras och ta den tid den behöver för att alla ska 

ha en chans att bekanta sig med lärplattan och arbeta utifrån eget intresse. Enligt Angelöw 

(1991) tenderar toppstyrda beslut att tas emot mer negativt från personalens sida när de inte 

känner sig delaktiga i beslutet. Även Blossing (2003) menar att förändringsarbeten måste 

kopplas till de som ska omsätta förslagen i praktiken på ett meningsfullt sätt.  

Eftersom denna IT-satsning verkar vara ett toppstyrt beslut vill kanske ledningen att 

användningen ska ske efter lärarnas intresse och önskemål. Det kan också vara så att 

ledningen saknar entydig arbetsgång i förändringsarbetet och tycker att det räcker med IKT-

planen i kommunen som anger vad eleverna bör kunna innan de lämnar olika stadier? Utifrån 

intervjuerna önskar de flesta lärarna mer handledning och kunskap i hur de kan använda 

lärplattan på bästa sätt och också hur de kan få hjälp att prioritera lärplattan i all den 

stoffmängd som eleverna ska lära sig. Jag tänker mig att det ena inte behöver utesluta det 

andra. Det kanske inte handlar om att ”plocka bort” någon del i undervisningen utan att låta 

lärplattan bli en naturlig del i det dagliga arbetet.	  Som lärarna berättar innefattar 

bokstavsarbetet alltid att arbeta med dels ljudanalys från delar till helhet, dels att arbeta efter 

helordsmetoder. I vissa avseenden kan lärplattan exempelvis användas på så sätt att texterna 

om den aktuella bokstaven skrivs på läsplattan med talsyntes påkopplad så ser eleverna ett 

direkt samband mellan grafemen och fonemen.  
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Lärarna i intervjuerna talar också om fördelarna som läsplattan kan erbjuda med mängd-

träning och överinlärning. Möjligheter finns att ge eleverna en mer riktad träning inom något 

område, som de även upplever lustfyllt eftersom eleverna gärna arbetar med digitala verktyg 

på olika sätt och har en hel del förkunskaper. Nästa område är då att kunna veta vilka appar 

och program som är relevanta och som verkligen är riktade mot Lgr11. Det tar tid att gå 

igenom det utbud som ständigt presenteras.  Så vem ska då ha ansvaret för arbetet med inköp 

av appar? Är det lärarna själva, som i denna studie upplever att de många gånger saknar både 

tid och kunskap? Kanske borde det ske i kombination mellan ansvariga inom IT, kommunens 

IT pedagog och speciallärarna eller specialpedagogerna som finns i kommunen? Det skulle 

finnas möjlighet till att ge eleverna en mer likvärdig användning av lärplattan, om de var 

utrustade med liknande program och appar. Kanske behövs en utvecklingsgrupp inom skolan 

som driver dessa frågor och hjälper lärarna utifrån deras behov och önskemål? 

Det finns idag inga krav på att skolor har en IT-plan eller en IT-strategi. Avsaknaden av 

tillräckligt stöd, såväl tekniskt som pedagogiskt, utgör ett hinder för användningen. I grund- 

och gymnasieskolan upplever 70% (Skolverket, 2013) av pedagogerna att de inte har 

tillräckligt pedagogiskt IT-stöd. I denna kommun finns en IKT-plan, med övergripande mål 

som ska garantera eleverna en digital kompetens innan de går ut grundskolan. Men så länge 

det är frivilligt hur mycket den används så kommer alla elever aldrig att få samma mängd och 

samma förutsättningar. Många av lärarna i intervjuerna efterlyser mer kunskap och 

fortbildning i att arbeta med lärplattor i undervisningen. Kanske måste ledningen avsätta lite 

av budgeten för att fortsätta stimulera de lärare som är på gång och av eget intresse lärt sig 

mycket under detta år. Samtidigt måste de även sikta in sig på de lärare som knappt har 

kommit igång, på grund av mindre intresse eller som de beskriver det, brist på kunskap. Både 

enligt Skollagen och Läroplanen har skolor vissa skyldigheter och utifrån detta menar jag det 

som att det borde finnas en tydligare arbetsgång eller röd tråd hur arbetet med läsplattorna bör 

fortlöpa för att i slutändan garantera eleverna den digitala kompetens som de är berättigade. I 

rapporten från SPSM (2013) skrivs att det är viktigt att arbetet med lärplattorna kommer igång 

och görs frekvent för att då lär sig personalen hela tiden mer. Det är först då när arbetet nått 

stadigvarande former och sker frekvent som både elever och lärare uppger att det ger effekt. 

Jag tror att kompetensen hos de flesta lärare finns kring varför en IKT-satsning är nödvändig, 

men många pedagoger behöver kunna omsätta den kunskapen så att den fungerar i 

undervisningen. Man får heller inte glömma bort kompetensen hos olika ledningsfunktioner, 

som måste bidra till en handlingsplan där både uppföljning och utvärdering görs till en 



33	  
	  

naturlig del i detta förändringsarbete. Att kunna omsätta kunskapen i praktiken för att 

garantera eleverna ett kvalitativt utbud i undervisningen är ett gediget arbete. Det krävs en 

strukturerad pedagog med ett tydligt syfte, mål och en plan angående hur pedagogen följer 

upp elevernas kunskapsinhämtning så de inte lämnas ensamma och obevakade i sin 

färdighetsträning. Detta var något jag ibland kunde se under mina klassrumsbesök, att det är 

svårare för lärare att kontrollera att eleverna verkligen jobbar med det de ska på lärplattan. 

Frestelsen är också stor, att kanske jobba med ett annat program eller en annan app än den 

som läraren presenterar. Många elever är också väldigt duktiga och snabba på att navigera fritt 

på läsplattan. 

En annan aspekt som framkom i intervjuerna är att all kringutrustning inte finns eller inte 

fungerar som den ska. De första läsplattorna kom utan tangentbord och utan möjlighet till att 

skriva ut. Lärarna i intervjuerna berättade om hur de startade upp med att använda 

funktionerna till att skriva, med ordbehandlingsprogrammet ”Skolstil” samt att möjlighet 

fanns till bildredigering men allteftersom tiden har gått så har arbetet fallit. En viktig del är 

eleverna ska kunna skriva ut sina alster dels utifrån Tragetorns metod, som de blev 

uppmanade att använda sig av. Och frågan är, vad vet egentligen ledningsfunktionerna på 

skolan om metoden? Skolchefen och chefen för elevhälsan har ett tätt samarbete och 

elevhälsochefen är förespråkare för Tragetorns metod och har förkovrat sig i den, men sen 

vilken kunskap de närmaste cheferna har är oklart.  

Men allteftersom tiden har gått, så är idag mer fokus från lärarnas sida att hitta lämpliga appar 

för att komplettera den traditionella undervisningen än att satsa på Tragetorns metod fullt ut. 

Och från ledningshåll är det ganska tyst och stilla ute på skolorna. Lärarna i intervjuerna hade 

inte läst så mycket forskning och de hade inte fått någon forskning presenterad för sig som 

stödde ideén om Tragetorns metod. Den inspiration de fick var en pedagog från en annan 

kommun som kom och berättade om hur de jobbade, samt visade olika appar och dess 

möjligheter. Kanske hade ledningens grundläggande tanke haft större genomslagskraft ifall en 

noggrann implementering gjorts kring Tragetorns metod och den positiva effekt den skulle ge 

i elevernas läs- och skrivinlärning. I och med inköpen av lärplattorna kan man tänka sig att 

kommunen borde ha satsat på något projekt inom läs- och skriv, förutom att förorda 

undervisningen utifrån Tragetorns metod. Men samtidigt som lärplattor köptes in drogs en 

fortbildning via Skolverket igång matematiklyftet, som var obligatoriskt för alla lärare.  
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Ett tecken på kompetent och trygg personal är kanske, att inte kasta sig in i alla nya influenser 

och metoder, utan att ta ett steg tillbaka och vila i de metoder och arbetssätt man en gång valt 

i sin undervisning att använda sig av. Att kritiskt granska det enorma utbud som ständigt 

presenteras i vårt samhälle, måste vi själva anamma om vi tänkt att vi ska lära våra elever det. 

I och med att det skedde en satsning både i inköp av lärplattor samt fortbildning inom 

matematik så var kanske personalens strategi att istället låta arbetet med lärplattorna ske på en 

sådan nivå som anses hanterbar. En alltför trygg personal bidrar aldrig till utveckling då de 

aldrig vågar prova något nytt trots att de måste enligt styrdokumenten. Det måste alltså vara 

en vågskål i att inte kasta sig in i allt nytt, men samtidigt inte fungera som bromskloss till alla 

förändringar. 

Datorer togs bort från skolorna när leasingavtalet var slut och det kanske skedde för snabbt, 

med tanke på att inte all kringutrustning var färdigförhandlad och installerad. Det fanns 

ekonomi till inköp av läsplattor, men sedan tog pengarna slut. Eller är det kanske så att vi är 

låsta i pappersformen? Digitaliseringen i vårt samhälle är på gång, men det är en stor 

omställning. Är det pedagogerna som ser hindren att elevers alster inte går att skriva ut eller är 

det eleverna? Vem äger egentligen det problemet?	  Det finns idag ett väldigt stort utbud via 

olika lärplattformer och lättillgängliga hemsidor där arbetet med elevers olika arbeten kan 

fortlöpa utifrån olika mål i de olika årskurserna även om det på skolan inte finns någon 

möjlighet till att skriva ut eller köpa in de aktuella apparna som behövs. Med ett 

ordbehandlingsprogram, exempelvis ”Skolstil” med uppläsningsfunktion av ljud, ord och 

meningar har man ändå som pedagog en bra grund att kunna arbeta med lärplattan i samtliga 

ämnen. Generationen som växte upp utan Internet kommer alltid att ligga steget efter men det 

får inte hindra dem att upptäcka och utforska de möjligheter som finns (SPSM, 2013). 

Myndigheten för Skolutveckling (2003) ställer sig frågan varför man över huvudtaget ska 

använda IT i skolan? I rapporten nämns förutom enligt lagar och förordningar också några 

positiva faktorer som digitala verktyg medför. Man talar som tidigare nämnt om effektivitet, 

man kan lära sig ett innehåll snabbare på grund av en högre motivation till digitala verktyg. 

Eleverna vill lära sig och ju yngre de är desto större nyfikenhet uppvisar de och då måste 

pedagogerna ta tillvara det. 

Vet vi verkligen hur trådlösa nätverk påverkar våra kroppar i framtiden? I vissa kommuner 

satsas det inte på lärplattor eftersom de kräver ett trådlöst nätverk och all forskning idag kan 

inte förutspå hur våra kroppar reagerar på all den strålning vi utsätts för. När jag läst 
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dokument för satsningen i den här kommunen så är det trådlösa nätverket av samma typ som 

används på sjukhus, det har de ”bästa” värdena. Forskare har redan idag förutspått att vi 

kommer att få ännu mer nack- och ryggproblem i och med vi ofta har en dålig arbetsställning 

när vi arbetar med ipads. Det är ytterligare en anledning till att kommunen kanske skulle ha 

valt att satsa på nya stationära datorer istället eftersom eleverna ofta använder många timmar 

vid lärplattan på sin fritid. Eller är det framtida klassrum vi tänker oss, så kanske den fysiska 

miljön också måste moderniseras för att anpassas till skolans digitalisering och elevernas 

behov? 

I appen ”Sagopärlan” som användes under ett av studiebesöken fanns ingen uppläsnings-

funktion av texterna. Det tror jag hade gynnat elever med annat modersmål eller de elever 

som uppvisar svårigheter med sin läsning eller på annat sätt har svårt kunna fokusera själva 

vid tyst läsning. Med ett par hörlurar störs heller inga klasskamrater av att någon lyssnar på en 

uppläst text. Eleverna ges inte sina fulla möjligheter i ett sådant arbetssätt. Det kan vara a och 

o för en elev som uppvisar svårigheter av olika skäl. Att kunna få lyssna och ta del av upplästa 

texter bidrar till en ökad ordkunskap och gynnar den pågående språkutvecklingen samt tränar 

även den auditiva förmågan som krävs den dagen då textmängder och svårighetsgraden ökar. 

En lärplatta ersätter aldrig en pedagog. Men att se möjligheterna att nyttja den till ett ändamål 

vid en tidpunkt, till att rikta arbetet på annat sätt, mot ett annat fokus, när exempelvis resurs-

lärare eller specialpedagog finns tillgänglig ökar effektiviteten i användandet av lärplattan.  

Även Kjällander (2013) påvisar de positiva vinsterna när elever samarbetar och interagerar 

mer. Gruppen, kollektivet blir viktigare och fler tar ett större gemensamt ansvar. En riskfaktor 

med elevers läsning när det sker på en lärplatta är att deras inlärning och mängdträning sker 

mer oövervakat. Läraren kanske istället tar ett steg tillbaka när alla elever verkar upptagna 

med sin platta utan att vidare analysera vad som egentligen görs och hur mycket eleverna lär 

sig. Eller så kan kontrollen över vad som egentligen produceras från elevernas sida tappas 

bort i mängden. Jag tänker att om det inte finns mappar för eleverna att lägga in sina arbeten 

och bara sparas på den aktuella plattan kan det bli svårare för en lärare att övervaka det 

fortlöpande arbetet. Å andra sidan finns inte heller några garantier för elevernas aktivitet när 

de arbetar i en lärobok. En positiv faktor kan vara möjligheten att lära barnen spela in sig 

själva, vid olika läsövningar i svenska. Det om något blir en formativ bedömning över 

elevernas fortlöpande kunskapsinhämtning.  
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Under mina klassrumsbesök kunde jag snabbt se hur eleverna samarbetade och hjälptes åt. 

Det en elev kunde var nästa elev osäker på, och de kunde hjälpa varandra. En annan vinst 

framträder när talsyntesen är påkopplad då eleverna skriver, det blir på ett naturligt sätt ett 

annat fokus på stavningen som inte alls eleverna tar del av när de sitter själva och skriver för 

hand. Eleverna provade olika stavningsformer för olika ord, och till sist när de hade provat sig 

fram och inte löst det kunde klassläraren redogöra för alla i klassen hur ordet stavas och lite 

kort kring vissa stavningsregler. När IT-verktyg används i en väl utformad social miljö, 

inklusive kamratåterkoppling bidrar det till att uppnå goda resultat som Agélii Genlott & 

Grönlund (2013) visat i sin forskning. Elevernas texter hade ett syfte och en mottagare, i 

artikeln hade klassen sin egen webbplats och testgruppen uppvisade större språklig förmåga, 

de skrev längre texter, hade bättre innehåll och tydligare struktur efter ett års regelbunden 

användning av lärplattor. 

Enligt SBU´s rapport (2014) angående vilka tidiga faktorer som forskare sett som kan påverka 

framtida läs- och skrivsvårigheter kan ett arbete med lärplattan med fördel användas för att 

träna språklig medvetenhet samt hur fonemet kopplas till rätt grafem och vid ett senare stadie 

även kunna kopplas ihop och bilda ord av olika slag. Men som tidigare nämnts, då krävs det 

en gedigen kunskap hos någon som kan fungera som en eldsjäl och ta reda på vilka appar som 

är relevanta av det ofantliga utbudet som just nu finns på marknaden. 

I rapporten Utvärdering av skoldatatekens effekter (Specialpedagogiska Myndigheten, 2010) 

talas det också om att IT i skolan blir ett mer inkluderande arbetssätt. När eleverna använder 

lärplattor i klassrummet ökar delaktigheten för elever med olika förutsättningar. Där framkom 

vikten av tidiga insatser för att eleverna ska lära sig använda tidsenliga verktyg. Samtliga 

informanter berättade i intervjuerna att de kontaktar specialpedagog i ett tidigt skede. 

Forskning talar för en tidig upptäckt och tidiga insatser kan reducera framtida svårigheter 

inom läs och skriv. Då måste specialpedagogerna på skolorna ha kunskap om lämpliga appar 

eller andra kompensatoriska funktioner som finns på lärplattorna, för att hjälpa eleverna mot 

målen. Jag tänker att en specialpedagog många gånger måste fungera som länken mellan olika 

kunskapsområden, ett av dessa är IT, ett annat är läs- och skrivinlärning. Många lärare 

upplever en oerhört stressig vardag och en specialpedagog kan, genom sin kompetens hjälpa 

till i olika frågor för att reducera deras arbetsbelastning och stärka såväl lärare som elever.  

Barn som har svårigheter att lära sig läsa har ofta en fördröjd eller bristande fonologisk 

utveckling. Men om barnen får många tillfällen att leka med språket redan i förskoleåldern 



37	  
	  

klarar de ofta den första läsinlärningen bättre (Lundberg, 2006). I och med en tidigt upptäckt 

borde vi kunna lindra framtida svårigheter genom att träna upp elevernas fonologiska 

medvetenhet. Eftersom de allra flesta elever uppvisar ett stort intresse i arbetet med lärplattor 

så kan det intresset användas som en motivationshöjande faktor. Eleverna måste känna ett 

visst intresse eller lust till att lära sig läsa (som enligt formeln L= A x F x M). För att 

avkodningen ska fungera måste eleven ha kunskap om fonem och grafem och hur dessa hör 

samman. Samtidigt är motivationen en av de avgörande faktorerna för att en elev ska 

utvecklas på bästa sätt i sin läsning.  

Dagens informationssamhälle kräver en hög nivå av läskunnighet. Det kommer vi inte undan. 

Fler människor behöver förbättra läsförmågan för att kunna hitta, välja, tolka, analysera och 

producera information (Agélii Genlott & Grönlund, 2013). Kraven på att kunna ta till sig 

information, att läsa och skriva blir allt större, både i skolan och i samhället i övrigt (SPSM, 

2013). Därför är det av vikt att vi garanterar dagens elever en IT-kompetens, för att kunna 

leva, verka och må bra i det framtida samhället. Men även förmågan till kritiskt tänkande, 

kreativitet och ett ansvarsfullt förhållningssätt till digitala verktyg och olika medier måste 

utvecklas i ett framtida samhälle. Frågan är egentligen, hur kan vi göra det på bästa sätt med 

den information och den kunskap vi har idag? Hur kan vi garantera elevernas läskompetens på 

lärplattorna? För att lämna den ”traditionella” undervisningen skulle det krävas rutinerade 

pedagoger med en gedigen kunskap om lärplattor, program och appar. Med tiden kommer vi 

få fler kunniga pedagoger, men i dagsläget är de väldigt få.  

	  

Sociokulturellt	  perspektiv	  på	  lärande	  och	  lärplattan	  
	  

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv ser jag studien utifrån en sociokulturell teori på lärande, 

där lärande sker i alla sammanhang och barnet med hjälp av en annan människa kan komma 

närmare sin närmsta utvecklingszon. Eftersom lärplattorna finns i halvklassuppsättning 

förutsätter det att arbetet sker parvis. Detta gynnar elevernas utveckling och lärande. Vid mina 

klassrumsbesök fick jag möjlighet att se hur eleverna interagerar med varandra och hur de 

diskuterar och framför sina olika åsikter eller perspektiv, oavsett när det kommer till hur till 

exempel ett ord stavas eller hur den aktuella uppgiften skall slutföras. Att arbeta i det tysta 

och alltid ägna sig åt ensamarbete gynnar inte eleverna ur ett sociokulturellt perspektiv. Om vi 

tänker ett steg längre, vilket samhälle kommer vi att ha i framtiden och vilka förmågor och 
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kunskaper krävs då? Det kan vi i nuläget inte ge ett direkt svar på, men mycket tyder på att 

förmågor som att kunna argumentera, diskutera och att se olika perspektiv kommer att krävas 

av våra elever.  

Människor föds med olika sociala förutsättningar och gener. Vissa har lättare för att arbeta i 

grupp, göra sin röst hörd och samtidigt kunna lyssna in andra. Andra har svårare för det. Men 

under skolåren kan vi ge eleverna träning i detta, vilket i förlängningen ger eleverna bättre 

förutsättningar att kunna verka och må bra i sitt vuxenliv. En gemensam utvärdering av första 

läsåret kring denna ”en-till-en” satsning hade kanske gett kommunen och dess pedagoger 

ännu bättre förutsättningar att arbetet med lärplattor skulle utvecklas ytterligare i enlighet med 

att ge eleverna den digitala kompetens de är berättigade till. Vi som arbetar i skolan har 

uppdrag, dels enligt Skollagen, men också genom Läroplanen att ansvara för att varje elev ska 

kunna använda sig av modern teknik som verktyg i sitt lärande eftersom det kan vara helt 

avgörande för en elev att klara sin studiegång och få godkända betyg eller inte.  

7. Slutsats	  och	  förslag	  till	  vidare	  forskning	  
 

Eftersom satsningen ”en-till-en” pågår i många olika kommuner i Sverige, ofta utan tydlig 

förankring till mål och riktlinjer, så finns det flera områden som är intressanta att forska 

vidare kring. Slutsatserna av studien pekar mot de områden där det behövs mer forskning och 

kunskap. Ett område att forska vidare i är huruvida lärplattan kan bidra till att öka elevers läs- 

och skrivförmåga och vilka faktorer som då fordras? Enligt den forskning jag har tagit del av, 

så krävs det att lärplattan blir en kontinuitet i klassrummet för att ge en upplevd positiv effekt. 

Då behöver personalen få fortbildning inom IT samt en tydlig arbetsgång eller arbets-

beskrivning i hur arbetet bör fortlöpa. Det finns också en hel del intressant att undersöka som 

gäller hur ett förändringsarbete med just lärplattor bör initieras och implementeras för att ge 

lärarna ute på skolorna en god grund i arbetet med lärplattan – som verktyg men även som ett 

pedagogiskt hjälpmedel.  
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Bilaga 1 
 
Hejsan! 
 
Jag vill börja med att tacka dig för att du deltar i min studie! Jag kontaktade 
just dig som lärare eftersom jag håller på att göra en studie kring läsplattor i åk 
1-3. Jag går sista terminen på specialpedagogutbildningen och håller på att 
skriva en D-uppsats kring läsplattor. Jag kommer att göra en etnografisk studie, 
som kommer att innefatta att jag besöker dig för att se hur ni använder 
läsplattan i undervisningen och att få möjlighet att intervju dig. Intervjun 
kommer att beröra tre teman. Förändringsarbete, läsplattor och läs-, och 
skrivinlärning. Intervjun kommer att ha karaktären av ett samtal. 
 
Jag följer de Forskningsetiska principerna inom humanistisk – 
samhällsvetenskaplig forskning (2011). Där finns fyra grundläggande 
huvudkrav; Informationskravet som betyder att du som informant ska vara 
informerad om i vilket syfte studien görs. Samtyckeskravet, som innebär att du 
måste samtycka för att vara med i studien samt att du kan avbryta intervjun när 
som hels du önskar. Konfidentialitetskravet, som skyddar din identitet från 
utomstående och slutligen; Nyttjandekravet, vilket betyder att det insamlade 
materialet ej får användas i något annat syfte än det avsedda. 
 
 
Jag kommer att kontakta dig snar framtid. Tack för din medverkan! 
 
Mvh// Åsa Lidström 
  



	   	  
	  

	  
	  

Bilaga 2 
Intervjufrågor           
 
 

1. Vad känner du till om kommunens förändringsarbete kring lärplattor? 
 

2. Känner du till kommunens ikt- plan?  
 

3. Om ja på fråga 2, hur väl insatt är du kring ”ikt-målen” i åk 1-3? 
 

4. Vilken slags utbildning/fortbildning har du fått inom IT och/eller lärplattor?  
 

5. Känner du att din kompetens är tillräcklig i arbetet med lärplattor? 
 

6. Vad använder du huvudsakligen lärplattan till? 
 

7. Hur arbetar du med läs- och skrivinlärning?  
 

8. Hur arbetar du när du bedömer en elev ligger i riskzon för framtida läs-, och skrivsvårigheter?  
 

9. Hur tycker du lärplattan kan nyttjas i läs- och skrivinlärningsprocessen? 
 

10.  Har du någon gång tagit del av forskning kring vilka faktorer som är viktiga i arbetet med 
lärplattan? 
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Observationspunkter 

 

På vilket eller vilka sätt arbetar pedagogerna med lärplattorna? Hela lektionspass eller korta 
stunder? 

 

Hur ofta används lärplattan varje vecka? 

 

Vilket intresse uppvisar eleverna? Fråga dem.  

 

Används lärplattan som ”belöning” eller riktad träning med appar/program i lagom 
svårighetsnivå som läraren bestämmer? 

 

Arbetar eleverna enskilt eller i par? 

 

Vilka typer av program eller appar används? 

 


