
Utvärdering



Har projektet givit den kompetens du behövt för att arbeta 
språkutvecklande med stöd av lärplattan som 
kompletterande verktyg i undervisningen? 



Har arbetet i relation till projektet kanaliserat 
berättande som ett verktyg i vardagen
i din undervisning?



På vilket sätt har du byggt upp din kompetens?

Vid projektträffarna

Handledning/samtal tillsammans med 
projektledaren vid verksamhetsbesök

Kollegial handledning lokalt på din skolenhet

Litteraturläsning med litteraturseminarier

Dialog i Ningen

Genom att ta del av sociala medier inriktade på 
området (ex bloggar, Facebook) 

Eget utforskande av tekniken samt reflektion

Reflektion i form av att blogga i relation till projektet

Reflektion i form av att blogga, fota, filma, skriva, läsa 
tillsammans med eleverna

Det utvidgade kollegiet på/via de sociala medierna



Har eleverna i din undervisning lyssnat till 
det skrivna ordet med stöd av uppläst text?



På vilket sätt kan du se att dina elever 
är fonologiskt medvetna?

Synliggjort i form av egna empiriska iakttagelser

Synliggjort med stöd av 
bedömningsmaterialet Nya språket lyfter

Synliggjort med stöd av 
annan dokumentation

Bornholmsmodellen, Provia/Lexia-
övningar, löpande formativ bedömning, 

”avprickning” på klasslista, Fonolek, 
Språklekar, rim, lyssna efter ljuden. 



• Jobbat mycket med bilder, mycket stimulerande.

• Arbetar två och två, samtalar med varandra och lärare. 
Provar idéer och testar sig fram, hjälper varandra, tar stöd av 
varandra. 

• De har alltid arbetat två och två då måste det till samtal. 
De varvar uppgifterna och då behövs bådas talutrymme. 
Diskussioner om ord, stavning osv.

• Det hjälper eleverna att kämpa och våga prata och läsa för att 
få förklaring 

• I pararbetet. Elever vill redigera uttal och innehåll innan 
berättelsen spelas upp i helklass.

• Ipad är så motiverande för eleverna att det kan locka eleven 
från sin favoritsysselsättning för att tillsammans med en 
klasskamrat få sitta och jobba med ipaden,

• I-paden är rolig och lockande för eleverna. De är nyfikna på 
varandra. Vi är i startgroparna och har inte kommit så långt.

• Eleverna jobbar parvis och diskutera med varandra. Det blir 
mycket prat. Jag ser det när jag går runt och hjälpa till.

• Vi har ett skrivprojekt där elever från årskurs 1 och 3 skriver en 
Alfons saga tillsammans.

• Jag har studiehandledning med nyanlända elever. Genom 
aktiv användning i interaktion på både modersmålet och 
svenska utvecklar eleverna sitt språk .

• Eleverna dokumenterar sitt arbete och redovisar för klassen. 

• Eleverna har utifrån lärares berättande parvis fått sammanfatta 
sagor o dyl. Eleverna har parvis arbetat med comic strips och 
gjort serier, fotat tillsammans och skrivit texter....

• sound touch, tabtale books

• I startgroparna.

• Det blir så naturligt samarbete kring en iPad, eleverna vill 
delge och de andra är nyfikna. IPad är som en magnet för 
elever, i den finns ju allt ;)

• Då det tidigare blir texter att diskutera ifrån och om ges gott 
om samtalsutrymme eftersom inte motorik och välutvecklat 
textspråk hindrar. Självförtroende hos eleverna att tidigt visa 
att de kan sätta ord på sina tankar.

• Inriktning träningsskolan: vi har jobbat med spökägget, där har 
alla elever varit mycket engagerade och på sitt sätt  
samarbetat..

Hur skapar arbetssättet tillfälle till samarbete 
och hur ges eleverna samtalsutrymme?

Jobba två 
och två

Varva uppgifterna

Motivation

Självförtroende



Har eleverna fått tillfälle att dela med sig av sina tankar 
oavsett hur långt de kommit i sin motoriska utveckling?



Hur stor del av dina elever bedömer du 
har utvecklat textkompetens, d vs literacyförmågor?

En del av eleverna i klassen Alla eleverna i klassen



Beskriv konkret och kortfattat hur du nu arbetar 
för att optimera språkutveckling hos fler elever 

än dem som du når med traditionell undervisning?

• Barn som har svårt att skriva rent fysiskt.
• Jag har en annan form av samtal om och runt texter än jag hade när vi arbetade med bokstäver och skrev med pennan. 
• Det blir en annan dialog kring texterna än innan.
• Det blir en annan dialog kring texterna än innan.
• Komplement för att fånga intresse och elever som har motoriska svårigheter samt lättare att individualisera. 
• sagor
• De använder t.ex.happi läser och liknande appar för att träna sig i det svenska språket. 
• Med iPad arbetar eleverna två och två i stationer med varierande arbetsuppgifter.
• iPad- program lockar att prova på nytt. Eleverna vågar prova mera. Inte farligt att "göra fel".
• Med hjälp av appar som utvecklar språkutvecklingen.
• Genom att jobba med appar och itranslet
• Vi skriver mail till föräldrarna och hoppas på svar som de ska besvara. det här är för att få känslan av att det jag skriver är viktigt.
• berättandet mer viktigt inför skrivandet
• Läsplattan lockar alla oberoende av förkunskaper. Läsplattan har blivit en naturlig del av elevernas olika verktyg för att främja språkutveckling. Att skriva och läsa in sin 

egen text är en spännande upplevelse. Jag har också använt plattan till att spela in eleverna när de beskriver eget valt föremål inför en grupp. Eleven har sedan fått 
lyssnat på sig själv för att bli medveten om hur man talar inför gruppen. det blir väldigt tydligt för eleven vad den behöver utveckla. 

• De elever som har språkstörning har fått andra verktyg. Även de som är språksvaga har man jag kunnat stimulera på annat sätt genom spökskrivning och olika appar. 
Lockande arbete för de elever som har en svag arbetsmotor eller har någon diagnos. Ett lockande arbetssätt. Det blir också väldigt fint när man skriver.

• Vi använer oss av apparna bokstavspussel, skolstil och ordens magi. I två av dessa appar får eleven positiv förstärkning direkt när de skrivit ett ord rätt. Jag upplever att 
det är mycket motiverande för eleverna. I dessa appar kan man själv lägga in vardagsnära ord som eleven då får lättare att lära sig.

• Genom olika appar som t ex Bokstavspussel, Word Thief och Lyssna och läs.
• Just nu arbetar jag mycket med berättandet. För många av eleverna är det mer lustfylllt att berätta utifrån bilder, och tala in, istället för att "bara" skapa texter. Jag ser att 

det är utvecklande för många att börja i det muntliga för att sedan kunna skriva ner. När vi jobbar med storywheel så synliggörs även strukturens betydelse. De kan själva 
höra att det inte flyter så bra, och att de "tappar tråden". Det tror jag eleverna har lättare att se/höra i detta arbetssätt. (blev säkert osammanhängande, ser inte textenj

• Tekniken kan locka nya grupper, och jag väljer ut appar där elever "tror" att de spelar.
• Vi arbetar mycket med bilder och film. Konkret material och uteundervisning. Lärplattorna har vi börjat med men inte fått in ett bra system än.
• inget
• inget
• har enbart elever som är nåbaramed traditionell undervisning.
• I-paden lockar till rolig inlärning.
• Jag använder mig mycket av skolstil med talsyntesen. Skriva texter, tala in sagor, redovisa och berätta till arbeten utförda på läsplattan. 
• Barnen använder sig av berättelse appar där de får skriva och läsa berättelser direkt till ipaden.



• när jag är inne i någån klass som använder ipad eller dator och behöver hjälp så gör jag det
• Använda paddan och datorn för att se och höra olika typer av texter
• - att synlig göra sin egen språkutveckling på ett mycket stimulerande  sätt
• Parskrivning där eleverna arbetar tillsammans och skolstil med talsyntes
• Lyssna och lär.Skriver text och lyssnar hur det låter.
• Vi skriver i skolstil och där skriver eleverna och lyssnar samtidigt och det är jättebra till SVA elever som behöver stöd med språk
• Lite svårt att svara på eftersom jag har en trea och alla kan läsa.
• De kan jobba i sin takt och reflektera . 
• Jag låter eleverna vara språkligt aktiva i olika sociala sammanhang. Och jag har laddat ner olika pedagogiska lektioner som är ett snäpp över den språknivå de har.
• Eleverna motiveras att skriva långa texter då de tycker om att skriva på Ipad vilket medför språkutveckling hos dessa elever. 
• kombinerande lektioner med moderna tekniska fåremål och traditionella undervisningen
• Att använda ipad/dator skapar bättre förutsättningar att optimera språkutveckling för de med motoriska svårigheter som annars lägger nergi på att forma bokstäver istället 

för att utveckla innehållet i texterna. För de som har fonologiska svårigheter som får stöd av ljud. Men också för dom med kort arbetsminne och koncentrationssvårigheter 
som får möjlighet att skapa en text "snabbare" och dessutom snabbt kan läsa eller lyssna på vad de skrivit och kan därmed hålla fokus på innehållet.

• Det är inte så stor skillnad annat än att detta motiverar en del elever mer.
• Vi dokumenterar genom att skriva till bilder som vi antingen ritat själva eller genom bilder vi fotat. Dokumenterar just nu i Keynote.
• Nyanlända elever är hjälpta av att arbeta med i-pads
• Är fortfarande i planeringsfasen men kan sergeant nu flera möjligheter till utveckling där eleven kan vara språklig aktiv med hjälp av olika appar
• Eleverna skriver med hjälp av talsyntes, motoriken är inget hinder. Gemensam textbearbetning via projektor.
• Talsyntes för att att komma förbi motoriiska hinder. Gemensam textbearbetning på teamboard. 
• Eleverna skriver med hjälp av talsyntes för att komma förbi motorikhindren. Gemensam textbearbetning via projektor.
• Vid de (få) tillfällen jag arbetar med skrivuppgifter uppmanas/erbjuds dessa elever att använda lärplatta (skolstil med talsyntes)/laptop för sina texter.
• Några elever med annat hemspråk och kort tid i Sverige får gå runt och ta kort på olika saker som vi sen pratar om. 
• Genom att använda oss av olika spel bla ljudspel. En elev arbetar mycket med blockord som han ljudar och får ihop till ett ord. Med Ipaden arbetar vi med olika Appar

som har med språkutveckling att göra.
• elevcentrerad utbildning
• Att arbeta med Ipadblir ännu ett medel att utforska och uttrycka sig med. Vi har börjat med att jobba med appar som Puppet Pals som lockar fram elevens kreativitet. Vi är  

dock i startgropen.
• Eleverna samarbetar två och två när de arbetar med "apparna" , det känns som att många har knäckt  "läskoden" :-)
• ?
• använder sig mer utav multimadala verktyg och interaktiva lekar, sammanfattningar och reflektioner hamnar i elevernas skrivhäftar
• Jobbar med mindre grupper och där ges eleverna möjlighet att samtala och prata om det vi jobbar med. Skriver texter tillsammans där alla blir delaktiga i vad som ska 

hända. Uppgifter som de ska lösa två och två.
• En elev som jag har har så låg muskeltonus att han inte kan forma bokstäver. Han har jobbat mycket med att skriva  sitt  namn och namnet på saker som han gillar. Vi har 

använt appar som bokstavspussel och magiska bokstäver. Vi har fotat och skrivit text.
• Locka till skrivande för elever med svårigheter år 3. De tar bilder och skriver till. De gör egna bilder i My story och skriver till.
• Vet ej
• Ett varierat utbud vid lärtillfällen. Bygga texter utifrån egna upplevelser, bilder
• kombinerar ljudinspelning bild och skrivande med skolstil
• Det blir lättare att individualisera. Det finns flera appar där du kan konstruera egna övningar samt välja nivå. Tiden då elever arbetar självständigt med appar, skrivande på 

ipad frigör också tid för mig att sitta tillsammans med de som behöver extra stöd.
• Alla kan få individuella övningar på egen nivå. Jag läser in korta texter, både ur böcker och elevtexter så de som behöver får stöd av uppläsning. Jag fotar alla 

högläsningsböcker och visar när jag läser.
• De barn som har det mödosamt med motoriken, skriva bokstäver, och inte kan bokstävernas språkljud gynnas av arbetssättet, fångas upp och intresset för skrivandet/ 

läsningen "slocknar"inte.
• Nu när eleverna utvecklat en relativt säker läsning och skrivning, så försöker eleverna skriva längre texter. Vi redigerar texterna och det blir lättade för eleverna att 

rätta/göra om sina texter när de tex kan flytta markören och lägga till vad de vill skriva i sin text. Än om de skrev på papper, då blir de tvugna att sudda. Det blir lättare att 
skriva för de som motoriskt sätt inte skulle klara av att skapa längre texter, för att de inte har utvecklat finmotoriken som krvs för att smidigt kunna forma bokstäver.

• med iPad och dator där eleverna får styrda uppgifter - vi fotograferar föremål i skolan och ger dem ett stöd att lära sig orden. Bl.a.



• Bilden finns alltid med i barnens berättande oavsett om det gäller faktatexter, berättande texter, listor, brev…Eleverna arbetar alltid i par 
eller i mindre grupp för att "tvingas" samtala och fatta gemensamma beslut. 

• Surfplattan fungerar som ett bra verktyg för att höja motivationen hos de elever som brukar inte vara så motiverade annars.Jag brukar 
låta eleverna skriva sina tankar eller berättelser på surfplattan i stället för en skrivbok och penna.Ibland skriver vi en gemensam text och 
då surfpattan är kopplad till projektor så att alla kan se och alla deltar, turas om och skriver var sin mening i berättelse. Sedan får alla var 
sin utskrift av texten och arbetar med den vidare: illustrerar, letar efter olika ordklasser eller gör andra grammatiska övningar.

• Vi arbetar m multimodala texter, film, webpublicering. Att få möjlighet att bearbeta texter på ett enkelt sätt gör att vi kan arbeta med 
språket enkelt. Appar gör arbetet med bokstäver, ljud mm roligt och varierande. Att kunna visa sitt arbete på ett enkelt sätt för andra gör 
eleverna mer motiverade att arbeta och att det ska bli bra. Arbetet blir varierat och lustfyllt! 

• Sär elever
• Skriver på iPaden i Skolstil med ljudsyntes, appar där elever tränar fonologisk medvetenhet, skriver egna texter t.ex. bokstavsramsor på 

iPaden osv
• iPad har fått även de som haft svårt och inte alltid velat arbeta att göra sitt yttersta. De får bland annat möjlighet att skriva även fast 

finmotoriken inte är den bästa.  
• samtal, skrivmall, Ipad, doackteater, filmning med Ipad.
• Med hjälp av ipaden kan även de som har det jobbigt med att skriva fått ett redskap för att få ner sina ideer och tankar i text.
• vi använder bilder och filmer från barnens vardag, sådant som intresserar dem. Bilderna och filmerna bekräftar det som de gjort och gör 

dem motiverade till att stanna upp och dela upplevelsen med pedagogen
• Det upplevs lättare för eleverna med olika svårigheter att dokumentera fakta och skriva ner sina tankar och historier med hjälp av 

multimodal text. Likaså upplever de att deras arbeten blir proffsigare och elevernas status stiger i gruppen. de nyanlända kan ha stor hjälp 
utav tekniska hjälpmedel, lättare att söka bilder, film för att förstå ord och begrepp och kunna arbeta med språkutvecklande program och 
appar.individuellt

• Jag har två elever som dels pga annat språk, dels lite särskilda behov inte visar så mycket vad de kan på "traditionellt sätt". Jag ser 
tydligare med hjälp av iPaden vilka ljud/bokstäver de behärskar samt deras strategier till att kunna bilda ord, t ex genom bokstavspussel. 
En av eleverna trycker upprepade gånger på samma bokstav för att höra ljudet och kommer på så sätt på var i ordet som det 
ljudet/bokstaven ska placeras. Det hade varit mycket svårare att se (om ens göra det) den kunskapen genom att skriva med penna t ex. 
då eleven inte är motoriskt mogen än.

• Jag arbetar en del med Bravkod för bättre avkodning samt bättre läsflyt. Barnen tycker också om att arbeta med program på iPad.
• Vi har diskussionsgrupper i halvklass. Jag skriver alltid upp de centralabegreppen inom de områden vi arbetar med och är noga att 

eleverna använder dessa vid redovisningar. VI tittar på film och läser gemensamt för att få förförståelse innan vi diskuterar.
• Barnet tycker att det är enklare och roligt.   



• Läsplattan lockar alla oberoende av förkunskaper. 
Läsplattan har blivit en naturlig del av elevernas olika 
verktyg för att främja språkutveckling. Att skriva och läsa 
in sin egen text är en spännande upplevelse. 

• Eleven har fått lyssna på sin inlästa text för att bli 
medveten om hur man talar inför gruppen. Det blir 
väldigt tydligt för eleven vad den behöver utveckla. 

• Tiden då elever arbetar självständigt med appar, 
skrivande på ipad frigör också tid för mig att sitta 
tillsammans med dem som behöver extra stöd.

• Vi skriver i skolstil och där skriver eleverna och lyssnar 
samtidigt och det är jättebra till SVA elever som behöver 
stöd med språk



• Det är inte så stor skillnad annat än att detta motiverar 
en del elever mer.

• De barn som har det mödosamt med motoriken, skriva 
bokstäver, och inte kan bokstävernas språkljud gynnas 
av arbetssättet, fångas upp och intresset för skrivandet/ 
läsningen "slocknar” inte.

• Vi använder bilder och filmer från barnens vardag, 
sådant som intresserar dem. Bilderna och filmerna 
bekräftar det som de gjort och gör dem motiverade till att 
stanna upp och dela upplevelsen med pedagogen

• Jag har laddat ner olika pedagogiska lektioner som är ett 
snäpp över den språknivå de har.



Hur ofta initierar du att eleverna använder modern 
och ändamålsenlig teknik under schemalagd skoltid?

Hela tiden närvarande i undervisningen

Flera gånger under skoldagen

En gång per skoldag

Några gånger per skolvecka

Någon gång per skolvecka

En gång per skolvecka

Aldrig



Medskick till projektledningen…

• Att inom kommunen ordna kortare info om de 
mediala verktyg som vi kan använda oss utav i 
undervisningen vidare.

• De trötta eleverna blir snabbt pigga när de får 
arbeta på iPaden. Vi använder de alltid sista 
timmen då alla behöver ny energi. Det har varit 
riktigt lyckat. 

• Ett spännande och utvecklande arbetssätt där jag 
når fler elever utifrån var den enskilde eleven är i 
sin utveckling. Passar mig perfekt!

• Hade varit bra att börja med projektet nu när vi 
börjar få lite struktur på schema, grupper m.m. 
Känns som vi ligger lite efter, men det blir nog bra.

• För det första så tycker jag att det vore lämpligt att 
börja undervisningen med att visa hur man 
använder IPad, alla är inte så tekniskt avancerade. 
Det kändes frustrerande och som om man började 
bygga hus från taket.

• Det har varit och är fortfarande mycket stimulerande 
och utvecklande för både deltagande lärare och 
elever och det väcker nyfikenhet hos lärare som 
inte är direkt med i projektet. Det ger mersmak!!!!

• I mitt arbete som Sva-lärare har Ipad varit en stor 
tillgång. Speciellt för de nyanlända eleverna. 
Projektet och personalen var super

• Skulle vilja ha fler tips hur man jobbar med äldre 
elever . Använder korsord och i Movi i dag men 
skulle vilja göra mer. 

• Det vore bra om kommunen kunde nu skapa 
förutsättningar för att tekniken ska fortsatt vara i 
fokus och hjälpa skolorna med öronmärkta pengar 
så att eleverna nu kan fortsätta växa vidare.

• Den valda litteraturen har varit fantastiskt bra och 
gett oerhört mycket, mängden är dock så stor att 
det borde generera ungefär 7,5 p på högskolenivå 
och därmed den kompensation i tid som är brukligt 
på skolan

• Det skulle vara bra att kunna titta in i LPP som 
innehåller appar och detaljerad beskrivning av 
arbetssätt. Det är ganska lång process att lära sig 
hur kan man använda visa appar i undervisningen 
som ska vara kopplat till LpG. Det går mycket tid för 
att testa själva appar och då är ibland frågan om 
kvalite i undervisning. Alla tips och färdiga LPP är 
guld värda. Kan vi lägga LPP på Write to Read 
sidan? som på lektion.se



TACK!
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