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En kvalitativ forskning med syfte att undersöka om, samt hur användningen av 
lärplattan kan främja elever att tillägna sig skriftspråket i samspel med andra i 
skolan, med utgångspunkt i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lgr11. Forskningsansatsen synliggör även vad som kan påverka 
elevers motivation och hur lärare kan engagera elever i erövrandet av skriftspråket 
med hjälp av lärplattan som pedagogiskt verktyg. Forskningen baseras på fältstudier i 
form av observationer och lärarintervjuer med anknytning i en teoretisk bakgrund. 
Det angivna resultatet visar på att lärplattan främjar en andel av elevers motivation 
att tillägna sig, samt erövra skriftspråket av egen drivkraft samt i interaktion med 
andra. Samtidigt lyfts det faktum att det krävs ett medvetet arbete från lärares sida 
för att lärplattan ska verka som ett pedagogiskt verktyg i elevers läs – och 
skrivinlärning.  
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Förord 
Denna forskningsansats har bringat oss förståelse och medvetenhet för vilken 
betydelsefull roll de digitala verktygen kan spela i skolväsendet för elevers utveckling 
och lärande. Vi vill skänka ett stort tack till alla medverkande elever, lärare och 
vårdnadshavare som har bidragit till att denna forskning realiserats. Ett specifikt 
varmt tack vill vi även ge Cathrine Flemström, Erica Lövgren och Ulrika Jonson som 
har stöttat och bistått oss under detta arbeta och processens gång. Sist men inte 
minst vill vi tacka varandra då det har varit ett sant nöje att samarbeta tillsammans! 
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1. Inledning 
Forskningsansatsen är en kvalitativforskning med teoretisk anknytning för att 
synliggöra hur lärplattan påverkar elever att tillägna sig och erövra skriftspråket med 
varandra i skolan. Allt fler skolor inför för närvarande lärplattor till lärares och 
elevers förfogande som verktyg till de pedagogiska verksamheterna. Enligt Diu (2012) 
satsar över 200 kommuner i Sverige för tillfället på digitaliseringen i skolorna vilket 
har bidragit till både positiva och negativa reaktioner från såväl lärare som forskare. 
Utgångspunkten i denna forskningsansats, i enhet med lärarintervjuer och 
observationer, är att finna olika perspektiv på arbetet med lärplattan i skolan 
(Bjørndal, 2005). Därför försöker vi som forskare hålla våra sinnen öppna för såväl 
positiva som negativa aspekter för att få ett så sanningsenligt forskningsresultat som 
möjligt.  
 
I denna forskningsansats presenteras lärplattan som ett pedagogiskt verktyg i elevers 
tillägnande av skriftspråket, vilket är ett av de främsta målen som eleverna ska uppnå 
under sin skolgång enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lgr11. Denna läroplan ligger som grund i detta arbete och kommer 
hädanefter i forskningen benämnas Lgr11. Forskning fokuserar inte specifikt på 
läsning eller skrivning som två separata ämnen då de ligger varandra nära och trots 
allt går hand i hand (Fridolfsson, 2008). Vi forskare har i samråd med Fridolfsson 
därför valt att utgå från läs – och skrivinlärningen som en helhet i skolans 
verksamhet.   
 
Det ska poängteras för läsaren att lärplattan är en pekskärm som tillverkas av en rad 
olika märken. Dock har vi under denna forskning enbart varit i kontakt med skolor, 
lärare och elever som arbetar med lärplattan i modellen iPad av märket Apple. 
 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med denna forskning är att undersöka hur elevers tillägnar sig skriftspråket 
med hjälp av lärplattan som pedagogiskt verktyg, samt i interaktioner med andra 
utifrån läroplanens centrala innehåll och mål (Lgr11).  
 
 

1.2 Forskningsfrågor 
 

• Hur främjar användningen av lärplattan elever att tillägna sig, samt erövra 
skriftspråket i skolan? 

• Hur kan lärare med hjälp av lärplattan engagera elever i erövrandet av 
skriftspråket i samspel med andra?  
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2. Litteraturgenomgång 
 

2.1 Teorier 

2.1.1 Läs- och skrivinlärning och dess betydelse 
 
För att tillägna sig samhällets normer och regler ställs det idag höga krav på den 
samhälleliga medborgarens läs- och skrivförmåga (Fridolfsson, 2008; Lövgren, 
2009). I enighet med Lövgren (2009) betonar Fridolfsson (2008) att förmågan att 
kunna läsa och skriva blir alltmer nödvändigt i såväl skolan som arbetslivet då 
informationsflödet allt oftare sker via skriftspråket. Ett utanförskap kan lätt tillägnas 
den som saknar skriftspråket vilket även elever är väl införstådda i, menar Elbro 
(2004). Författaren poängterar att elever ser läsning och skrivning som ett av skolans 
mest betydelsefulla lärandemål. I skolans läroplan (Lgr11) påvisas vikten av ett 
bemästrande i skriftspråkets värld då alla elever efter genomgången grundskola ska 
kunna formulera sig i både tal och skrift. Det framhålls även i läroplanen att språket 
är människans främsta redskap för att kunna tänka, kommunicera och lära. Även 
Lövgren (2009) hävdar detta och menar att skolans viktigaste uppdrag är att skapa 
goda möjligheter för elevens språkutveckling. Trots allt är det barns rättighet att 
erövra skriftspråket då barnkonventionen framhåller: 
 

”Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende 
av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av olika 
slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel 
som barnet väljer.” (Unicef, 2009:18). 

 
Elever som tidigt kommer i återkommande negativa möten med skriftspråket kan lätt 
utveckla en känsla för underlägsenhet (Taube, 2009). Att dagligen komma efter i 
undervisningen och dess innehåll samt jämföra sig själv med kamrater kan för eleven 
bidra till en sämre självuppfattning i förmågan till sitt presterande, poängterar Taube 
(2009). För att undkomma denna obehagliga känsla är det för eleven lätt att undvika 
skriftens värld. Författaren anser att med hänsyn till sin läs- och skrivinlärning 
uppfattar elever huruvida bra de är på att läsa och att skriva. Utifrån elevens tolkning 
av sina förmågor skapas en egen läs- och skrivarbild (Taube, 2009).  Den bilden är 
avgörande i elevens läs- och skrivlärande då det är den som styr motivationen. För att 
undkomma en obehaglig känsla för skriften, lyfter Taube (2009) skolans viktiga roll. 
Skolan bör stötta eleven samt ställa rimliga krav utifrån elevens förutsättningar och 
behov. Detta för att öka möjligheten till att eleven ska känna en egen kompetens samt 
vilja att lära mer. Fridolfsson (2008) i enighet med Lindö (2009) menar att även 
förskolan har ett stort ansvar att bringa ett förberedande och uppmuntrande inför 
kommande läs- och skrivinlärning genom att låta språkstimulerande aktiviteter 
genomsyra förskolans verksamhet. Lindö påvisar att barn möter språket långt innan 
de behärskar det varpå ett barns erövrande av språket ska stimuleras och 
uppmuntras redan ifrån tidig ålder. 
 
För att stärka elevens läs- och skrivarbild samt motverka läs- och skrivsvårigheter, 
betonar Taube (2009) lärares kunskaper om läs- och skrivprocessen som så viktig 
likväl lärares planering och framförande i undervisning. Författaren menar att det 
ligger stor vikt i att eleven kommer i positiva möten med skriftspråket och dess 
utveckling och inte det motsatta. Varje undervisningstillfälle ska bidra med positiva 
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erfaranden för eleven så att viljan att lära mer kan utvecklas och fortlöpa. Detta är av 
stor vikt för alla elever men har en avgörande betydelse för flerspråkiga elever påvisar 
skolverket (2012). Skolverket påvisar alltför många lärares okunskaper av 
flerspråkiga elevers bakgrund och innesittande kunskaper varpå undervisningen 
sällan anpassas utifrån meningsfulla sammanhang för eleven. Därav är det svårt för 
eleven att ta till sig undervisningens innehåll. Taube (2009) poängterar vikten hos 
lärare att ha kännedom i hur långt varje elev kommit i sin läs- och skrivprocess för att 
därefter kunna ställa rimliga krav. Vidare menar författaren i enighet med skolverket 
(2012) att klassrumsatmosfären bör vara accepterande gentemot elever och dess 
olikheter samt svårigheter, det vill säga lärare som elever ska i klassrummet se till 
allas positiva sidor samt stötta de som har svårigheter. Skolverket (2012) lyfter ett 
accepterat klassrumsklimat som så viktigt för både elever med svenskt modersmål 
och elever med annat modersmål än svenska, då det ger eleverna en gynnsam språk- 
och kunskapsutveckling. Gibbons (2009) påvisar en integrerad undervisning 
innefattande språk och ämne som avgörande för att elever med annat modersmål än 
svenska ska kunna erövra ett annat språk. Dessa elever har inte tiden att enbart 
erövra andraspråket svenska i skolan utan Gibbons menar att andraspråkseleven 
behöver språket även för att socialiseras in i elevgruppen. Vygotskij (1995) påvisade 
meningsfulla sammanhang som avgörande i elevers inlärning till skriftspråkets värld. 
Ett ämne som varken berör eller inspirerar, ansåg författaren, rent av vara skadligt 
för barn i deras inlärning då barnet inte kan ta till sig ämnet och göra det till sitt egna. 
Istället bör litteratur och elevernas egna texter utgå ifrån deras egna intressen. Med 
stöd och inspiration ifrån kamrater och/eller vuxna kan sedan eleven utmanas i sitt 
lärande genom att lösa en arbetsuppgift med högre svårighetsgrad, detta utrymme 
fick av Vygotskij namnet den proximala utvecklingszonen. Det vi gör tillsammans 
idag gör vi enskilt i morgon. Enskilt är erövrandet av skriftens värld långt distanserad 
men tillsammans med andra kan språkets uppbyggnad och funktioner tillägnas.  
 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) i likhet med Vygotskij (1995) 
språkar för en varierad undervisning då en variation ger en större förutsättning för 
förståelse samt ger möjlighet till flera perspektiv kring ett ämne. Författarna betonar 
att elevers erövrande är starkt sammanknutet med sinnen. Det är med alla sinnen 
som barn lär varpå en varierad undervisning utmanar eleverna och deras sinnen och 
därmed bör vara integrerad i skolans värld. Skolverket (2012) i enighet med Gibbons 
(2009) betonar den varierade undervisningen som så viktig utifrån den aspekten att 
lärare och elever samt elever sinsemellan ges möjlighet att bruka språket rikligt och 
mångsidigt. Interaktioner mellan elever, elever och lärare samt elever och texter kan 
tillägnas utifrån ett arbetssätt likt detta varpå ett erfarande kring språkandet och det 
utvalda ämnet hos den enskilda eleven kan ta vid, menar Vygotskij. Vidare framhåller 
författaren ett sociokulturellt perspektiv vilket innebär att det är i samspel med andra 
som människan utvecklas och tillägnar sig olika kunskaper såsom skriftspråket. I 
klassrummet är det av stor vikt att alla elever känner sig betydelsefulla samt 
kompetenta oavsett språkliga färdigheter (Skolverket, 2012; Gibbons, 2009), detta 
bidrar till ökad lust och motivation. Gibbons språkar för att lärares förhållningssätt 
gentemot elever och deras modersmål har stor inverkan på elevens motivation att 
tillägna sig ett annat språk än modersmålet. En lärares uppgift är att stödja sina 
elever hela vägen fram till att erövra skriftspråket oavsett hur lång tid det tar, anser 
Taube (2009) då det väsentliga är att eleverna orkar ända fram. 
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2.1.2 Rätt läs och skrivmaterial samt kunskapsnivå 
 

För att eleven ska kunna erövra skriftens värld krävs även ett lämpligt läs- och 
skrivmaterial, styrker Taube (2009). Genom att erbjuda elever ett lämpligt och 
lockande material med utgångspunkt utifrån elevens tidigare kunskaper kan eleven 
komma vidare i sin läs- och skrivutveckling. Högläsning kombinerat med lämpligt 
läsmaterial är även något som författaren belyser som givande för de svagare läsarna. 
Då elever som ännu inte behärskat ord och text med flyt eller ens förstått ordens 
innebörd, kan få en förståelse och uppfattning om textens innehåll då en kamrat eller 
lärare läser. Gibbons (2009) hävdar att detta arbetssätt även är gynnsamt för elever 
med annat modersmål då broar byggs mellan det talade och det skrivna språket. 
Detta kan även kopplas till Vygotskijs (1995) benämnda proximala utvecklingszon 
där den gemensamma vägen leder till det enskilda lärandet. Socialt samspel och 
samarbete är enligt Vygotskij därmed avgörande för huruvida eleven ska komma 
vidare i sin individuella utveckling, vilket även inkluderar det verbala och skriftliga 
språkandet. Elbro (2004) styrker även detta och menar att eleven behöver 
uppmuntran och stöttning för att komma vidare i sin läs- och skrivinlärning av såväl 
kamrater som lärare. Att överlämna ansvaret till eleven att på egen hand erövra 
bokstävernas funktioner är inte på något sätt givande för eleven.  
 
Taube (2009) menar även att tillägnandet att kunna skriva många gånger är svårt till 
en början för barn då ljud ska kopplas till bokstavssymbol. Ett tillrättavisande och 
korrigerande av elevernas texter ska inte till fullo avrådas, då eleverna aldrig kan bli 
goda skribenter utan hjälp i sitt skrivande, däremot får inte lusten att skriva kvävas 
genom tillrättavisningarna varpå författaren språkar för en balansgång i detta som 
alla lärare bör vara medvetna och uppmärksamma på. Vidare menar författaren att 
texten alltid bör ha en tydlig mottagare som skribenten har i åtanke vid skrivandet, 
annars frångås textens budskap och syfte. Varpå den skrivande eleven inte kan se 
texten i ett meningsfullt sammanhang samt tillägna sig dess innehåll uteblir det 
regala lärandet, påvisar Vygotskij (1995). I skolans läroplan (Lgr11) påvisas vikten av 
ett tillägnande av skriftspråket hos eleven. Likväl påvisas huruvida detta 
åstadkommande ska anpassas utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Det finns 
olika sätt att nå skolans kunskapskrav. Då alla lär och befinner sig olika i sina 
lärandeprocesser krävs det en undervisning anpassad utifrån den enskilda eleven och 
dennes behov, samtidigt framhåller Vygotskij i samråd med läroplan att eleven måste 
få möjlighet att erfara skriftspråket med andra.  
 

2.1.3 Vad är lärplattan? 
 
Lärplattan är ett lätthanterligt verktyg som vänder sig till ett brett spektra människor 
då den med tusentals program och tillgång till internet kan erbjuda en mängd med 
informationssökning samt olika vägar till kunskapsutvecklande 
(www.apple.com/se/education/ipad/). Lärplattan iPad såväl som andra lärplattor är 
små, enkla pekskärmar som människor i alla åldrar kan använda sig av då de är lätta 
och smidiga och kan hållas i såväl unga barns händer som i vuxnas. Med ett 
skärmbaserat tangentbord är det lätt för eleverna att formulera samt redigera texter. 
Den rymliga skärmen erbjuder dessutom eleven att både kunna förstora och 
förminska enskilda bokstäver vid skrivande samt texter och annan information i sin 
helhet. Författare Lövgren (Personlig kommunikation, 29 november 2012) påvisar 
även vikten av lärplattans pedagogiska funktion i erövrandet av skriften hos elever i 
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skolan, då möten med till exempel bokstäver kan erbjudas på ett varierat sätt då 
bokstävernas symbol, form och ljud kan sättas i sitt sammanhang. It pedagog 
Benbasat (personlig kommunikation, 29 november 2012) påvisar att i arbetet med 
lärplattan öppnas många möjligheter för eleverna att arbeta med kreativa processer 
där dess texter kan sättas i kontext med ljud, bild, film och musik. I 
överensstämmelse med Benbasat framhåller Gällhagen (2012) att potentialen för 
varierande arbetsmetoder som stimulerar eleverna att uppleva och erfara genom flera 
sinnen ökar i och med lärplattans genomslag i skolväsendet.  
 
Det pedagogiska verktyget lärplattan, menar författare Lövgren (Personlig 
kommunikation, 29 november 2012), skiljer sig från datorns funktioner i den 
meningen att lärplattan är liten och flexibel. Till skillnad från datorn kan eleverna i 
skolan använda sig av lärplattan likaväl inomhus som utomhus påvisar Lövgren då 
den är lätt att bära med sig. Eleverna har på så vis tillgång till skrivverktyget när och 
vart de än befinner sig menar hon, vilket bidrar till att eleverna kontinuerligt kan 
skriva ned sina tankar i dess rätta sammanhang. 
 

2.1.4 Lärplattan som pedagogiskt verktyg 
 
Det finns en rad olika metoder för hur elever bäst tillägnar sig skriftspråket och hur 
undervisningen ska planeras i skolan för att eleverna ska bli goda skribenter och 
läsare. Fridolfsson (2008) som Lövgren (2009)framhåller dock att det är skolans 
uppdrag att anpassa verksamheten efter de enskilda eleverna, vilket författaren anför 
kräver ett kontinuerligt utvecklingsarbete då samtliga elever är unika och kommer till 
skolan med olika erfarenheter, förutsättningar, intressen och behov, och inte vise 
versa. Vidare menar Fridolfsson att det av den anledning dessutom kräver att läraren 
möter de elever denne har framför sig här och nu för att kunna individanpassa 
undervisningen, vilket också innebär att läraren i sin profession måste göra ett 
medvetet urval av mängden läs – och skrivinlärningsmetoder. Lärplattans genomslag 
i skolan med anknytning till elevers erövrande av skriftspråket är dock inte ytterligare 
en av dessa metoder, utan snarare ett pedagogiskt verktyg, vilket författare Lövgren 
(personlig kommunikation, 29 november 2012) betonar ska vara ett komplement, 
samt användas parallellt med de övriga metoderna. 
 
Till en början menar Lövgren (2009) att skrivandet ska vara en lek för elever, en lek 
med bokstäver för att komma in i skriftvärlden och bygga upp en självsäkerhet och 
känsla av att vara skribent. Under de första skolåren framhåller författaren vikten av 
att låta elevernas fantasi och berättande flöda vid lärplattan för att få igång deras lust 
och inre motivation för skrivandet. Genom att eleverna ges möjlighet att skriva med 
hjälp av lärplattan får samtliga elever enligt författare Lövgren (personlig 
kommunikation, 29 november 2012) möjlighet att uttrycka sina tankar och idéer 
oavsett hur långt de kommit i sin finmotoriska utveckling. Lövgren (2009) beskriver 
att hon ideligen möter elever som uttryckligen förklarar att de har skrivkramp och 
rent fysiskt inte orkar, eller klarar av att fullfölja sitt skrivande. Denna fysiska 
begränsning som Lövgren skildrar att många elever i skolan utsätts för, motverkas i 
och med möjligheten att få uttrycka sig på lärplattan. Att forma bokstäver är, som 
hon uttrycker det, en motorisk utveckling och ett hantverk som kan övas upp först 
efter att eleverna har knäckt skriftkoden. När eleverna skriver på datorn finns det 
enligt Lövgren dessutom fler möjligheter för en direkt utveckling av texten. 
Författaren menar att eleverna på ett enkelt och smidigt sätt kan korrigera eller utöka 
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textens innehåll och massa, vilket det bestämda utrymmet på pappret inte lämnar 
någon plats för.   
 
I skolans läroplan (Lgr11) framskrivs det att undervisningen och dess innehåll ska 
vara meningsfull för samtliga elever i verksamheten, samtidigt står det skrivet ett 
centralt innehåll och flertalet mål som lärarna måste förhålla sig till och eleverna 
uppnå under sin skolgång. För att få en balans mellan mening och mål anser 
författare Lövgren (personlig kommunikation, 29 november 2012) att motivation är 
ett gott medel för att nå de uppsatta kunskapsmålen i Lgr11 genom att på så vis få 
igång elevernas egen drivkraft. Lövgren (2009) menar att det är först när läraren fått 
igång elevernas lust och motivation som de kan påbörja lärandet på allvar. Utifrån 
detta sammanhang upplever Lövgren att lärplattan lockar eleverna i högre grad än 
vad en dator gör, då den sätter igång elevernas egen motor till att läsa och skriva på 
eget bevåg, vilket även framhålls i Lgr11 som betydelsefullt. Eleverna reflekterar 
kanske inte alltid själva över att de ideligen läser och skriver för varandra i olika 
sammanhang, men Lövgren (personlig kommunikation, 29 november 2012) menar 
att hon som lärare njuter i dessa situationer då eleverna självmant, gång på gång, 
faktiskt gör det (läser och skriver) i för dem meningsfulla sammanhang. Hon menar 
vidare att lärplattan kan bidra till att öka elevernas motivation i tillägnandet av 
skriftspråket, beroende på om läraren har ett positivt och medvetet förhållningssätt 
gentemot verktyget. Att använda lärplattan i skolan som ett verktyg tillsammans med 
eleverna i dess erövrande av skriftspråket skapar likväl goda möjligheter för eleverna 
att enkelt dela med sig av sina texter till varandra betonar Lövgren (2009). Detta 
framhåller hon i samråd med Taube (2009) bidrar till att elevernas utsagor i den 
tryckta texten får en vidare mening i form av tydliga mottagare. Eleverna får praktiskt 
erfara att de själva kan förmedla något genom att göra sina tankar, berättelser och 
åsikter synliga för varandra eller omvärlden. I såväl datorn som lärplattan 
understryker Lövgren att elevernas texter redan från början blir läsbara för flera olika 
mottagare, och inte bara för klasslärare och föräldrar, då bokstäverna i de digitala 
texterna blir prydligt och symetriskt formade oavsett om eleven själv inte har 
utvecklat den motoriska förmågan att forma dessa. Lärplattan skapar således 
möjligheter för eleverna att dela med sig av sina tankar oavsett motorik (Lövgren, 
2009). 
 
Lövgren (2009) berättar om egna erfarenheter av att använda datorn som 
skrivverktyg i läs – och skrivundervisningen tillsammans med eleverna under de 
första skolåren. Författaren arbetade då efter Arne Tragetons modell som syftar till 
att skriva sig till läsning, vilket innebär att eleverna först blir medlemmar i den 
skriftliga världen genom digitala texter där de själva skriver och berättar, för att 
därefter läsa och försöka tyda de skriva orden. Eleverna utgår med andra ord från sin 
fonologiska medvetenhet, precis så som orden låter, till ortografiskt läsande och 
skrivande (författare Lövgren, personlig kommunikation, 29 november 2012). 
Lövgren menar vidare att varje skrivsituation på så vis också blir ett tillfälle för 
läsning, då eleven både ser och läser sina egna ord och meningar. Med hjälp av 
datorn eller lärplattan som skrivverktyg lär sig således eleverna både att skriva och 
läsa genom deras egen producerade texter. Detta framhåller Lövgren (2009) är 
ytterligare en faktor som stärker elevers lust och självkänsla i tillägnandet av 
skriftspråket då samtliga texter har en nära anknytning till deras egen livsvärld.  
 
Lövgren (2009) skildrar sina erfarenheter av ett kraftfullt samspel och samarbete i 
skapandet av sagor och berättelser i elevernas digitala texter, då hon synliggör hur 
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interaktionen mellan eleverna driver individens individuella utveckling framåt. 
Eleverna kommunicerar med varandra när de såväl hjälper som utmanar varandra 
menar Lövgren, interaktioner av detta slag påvisar även Vygotskij (1995) som 
meningsfullt för utveckling och lärande i sociala – som kunskapserfaranden. Lövgren 
berättar att hon kontinuerligt lät eleverna arbeta i grupper eller par då de fick i 
uppgift att skriva på datorn, detta gjorde hon medvetet för att ge eleverna möjlighet 
att både hjälpa och utmana varandra att komma vidare i sin språkutveckling. Hon 
framhåller dock att det inte är helt oproblematiskt när elever får arbeta tillsammans. 
Konflikter och delade meningar mellan elever är vanligt förekommande i uppstart av 
nya projekt eller införandet av nya verktyg och material. Detta kräver därför, enligt 
Lövgren (2009), en tydlig struktur och planering, dokumentation och reflekterande 
lärare för att vägleda eleverna i dess samarbete och tillsammans kontinuerligt 
utveckla arbetet till det bättre. Författaren menar vidare att motgångar och 
misslyckanden får lärare många gånger räkna med innan framgång och goda resultat 
kan nås. Dessa motgångar var dock värda att arbeta för framhäver Lövgen då arbetet 
med att skriva sig till läsning genom digitala texter skapar en rad möjligheter för 
elever att språka med varandra i meningsfulla sammanhang. Eleverna argumenterar, 
diskuterar och reflekterar med varandra i sitt skapande av berättelser framför datorn 
eller lärplattan. Samtidigt som de utmanar, uppmuntrar och hjälper varandra 
(Lövgren 2009). I dess samspel och samarbete framhåller således Lövgren att 
eleverna gemensamt undersöker och upptäcker skriftspråket på eget bevåg, då hon 
skriver att elever ofta undersöker språket och testar sig fram för att efterlikna så 
riktiga ord och korrekta meningsbyggnader som möjligt.  
 

2.1.5 Kritik riktas mot lärplattan 
 
Kritik har riktats mot lärplattan som ett hinder för samspel och mänsklig 
kommunikation av bland annat av barnläkaren Lagercrantz (2012). Han menar att 
lärplattan blir en ersättning till den direkta kontakten mellan barn och vuxna vid 
läsning av sagor och ramsor. Vidare menar han också att lärplattan tar tid från den 
spontana leken. Skolutvecklare Gällhagen (2012) poängterar dock, i motsättning till 
Lagercrantz, att lärplattan är ett verktyg som kompetenta lärare på ett medvetet sätt 
kan använda gemensamt med eleverna i den pedagogiska verksamheten. Gällhagen, i 
samförstånd med Lövgren (2009) framhåller att lärplattan i sig varken är pedagogisk 
eller per automatik skapar språkutvecklande situationer. Utifrån Lagercrantz 
uttalande, påvisar författare Lövgren (personlig kommunikation, 29 november 2012) 
att det rättare sagt handlar om, hur lärare i verksamheten använder och arbetar med 
lärplattan, precis som vilket annat material eller verktyg i skolans verksamhet. Trots 
att de gynnsamma aspekter som speglas i lärplattan understryker Lövgren vikten av 
att inte sluta undervisa. Hon menar på att ingenting blir bra av sig själv, oavsett om vi 
använder lärplattor eller pennor i skolan måste lärare och elever arbeta såväl 
medvetet som tillsammans med båda verktygen. Lövgren uttrycker sig:   
 

”En penna kan också bli bra eller skräp. Den kan antingen bli klotter på en vägg 
eller leda till nobelpriset. Det är precis likadant med detta verktyg, vi lärare måste 
alltid arbeta medvetet med lärplattan utifrån ett angivet syfte.”  
(Författare Lövgren, Personlig kommunikation, 29 november 2012) 
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3. Metod  

3.1 Forskningsansats 
 
I detta arbete har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsansats, då syftet i 
arbetet har varit att få en djupare förståelse i forskningen och inte en vidare bredd 
som en kvantitativ forskning (Denscombe, 2009) skulle ha bidragit till. En kvalitativ 
forskning representerar en mindre forskning bestående av olika och/eller ett flertal 
metoder såsom intervjuer, observationer, dokumentation samt frågeformulär där 
öppna frågor ställs till korrespondenten. Genom en kvalitativ forskning får vi en 
omedelbar kontakt med eleverna samt de intervjuade lärarna och därav också 
möjlighet till en direkt uppföljning av deras samtal, arbeten och intervjusvar för att 
kunna komma på djupet i vår datainsamling (Denscombe, 2009). Forskningen är 
baserat på det anskaffade materialet vilket noggrant analyserats och tolkats objektivt 
utifrån de angivna fallstudierna. Kvantitativ forskning (Denscombe, 2009) skiljer sig 
till kvalitativ forskning i det avseendet att insamlingen av data sker via fler olika 
aktörer och resultatet av detta redovisas i form av statistik och siffror. I den 
kvantitativa forskningen analyseras inte den stora mängden datainsamlingen på 
djupet utan hålls på ett ytligare plan.  
 

3.2 Forskningsdesign 
 
Forskningen är baserad på fallstudier där vi som forskare har vart ute i verksamheten 
och genomfört observationer av den första och den andra ordningen (Bjørndal, 2005) 
i två olika elevgrupper i årskurs 1 från två olika skolor, i en och samma kommun. I 
dessa två skolor har vi planerat och genomfört fyra aktiviteter i mindre grupper om 
sex elever, med läs – och skrivinlärning som utgångspunkt och lärplattan som 
verktyg. Följt av observationerna består forskningen av semistrukturerade intervjuer 
som ett komplement (Bjørndal, 2005, och Denscombe, 2009) med fem Lärare 
angående deras tankar och synpunkter om lärplattan som pedagogisktverktyg i 
elevernas tillägnande av skriftspråket.  
 

3.3 Urval 
 
Urvalet till denna forskning baseras på skolor som har lärplattan till sitt förfogande 
och där verktyget således redan är förankrat hos elever. Dessa skolor ligger beläget i 
två olika områden i en och samma kommun, varav den ena skolan består av 
majoriteten andraspråkselever. De elever som vi valt att observera är utvalda med 
hänsyn till huruvida olika långt de kommit i sin skriftspråksutveckling för att nå ett 
vidgat spann av kunskapsnivåer inom ämnet. Genom observation i mindre elevgrupp 
ges forskaren möjlighet att följa dess samtal och arbeten på en djupare nivå, vilket ger 
en än mer nyanserad forskning påvisar Denscombe (2009).  
 
De tillfrågade aktörerna i intervjuerna är verksamma lärare som har, eller för tillfället 
använder lärplattan som pedagogiskt verktyg i sin undervisning. Vi har valt att 
intervjua just dessa lärare för att uppmärksamma deras praktiska perspektiv på 
användandet av lärplattan gentemot teorin. 
 



14 
 

Programmen i lärplattan är pedagogiskt utformade och har omsorgsfullt valts ut med 
avsikt att kunna användas tillsammans med elever som ligger på olika nivåer i sin 
skriftspråksutveckling, samt där det finns möjlighet till pararbete. Meningen av att 
använda just dessa program syftar till att utmana eleverna i läs – och 
skrivinlärningen där de får möjlighet att möta skriftspråket genom flera olika sinnen. 
Vi har anpassat valet av program och dess svårighetsgrad utifrån respektive skola, 
elevers kunskaper, tidigare erfarenheter och utvecklingsbehov. 
 
Programmen som eleverna har arbetat med under observationstillfällena är 
Bokstavspussel, Story Cubes, Skolstil och Pages. Bokstavspussel är ett pedagogiskt 
program vilket är framtaget för elever som lär sig att läsa och skriva. Programmet 
innehåller 36 olika pussel i tre olika nivåer, ljudenliga ord, icke ljudenliga ord samt 
ljudstridiga ord. Till varje pussel finns det ett antal bokstäver som ska bilda ett ord i 
kontext till en bild. I programmet är det en röst som ljudar varje bokstav, samt ord 
som eleven skriver. På så vis får eleven möjlighet att se symbolen för varje bokstav i 
kontext till ordbilden, samt höra ljudet för såväl symbolerna som de hela orden. Story 
Cubes är ett pedagogiskt program som innehåller nio bildtärningar vilket erbjuder 
eleverna att använda sin fantasi och kreativitet i skapandet av sagor och berättelser. 
Skolstil och Pages är två skrivprogram som eleverna använt för att skriva ned sina 
utsagor. Programmen innehåller valmöjligheten till rättstavningsfunktion, samt 
möjligheten att få bokstäverna och de skrivna orden uppläst av en digitaliserad röst. 
Eleven ges även i dessa program möjlighet att se symbolen för varje bokstav i kontext 
till ordbild samt höra ljudet för såväl symbolerna som de hela orden.  
 
 

3.4 Datainsamlingsmetoder/forskningsmetoder 

3.4.1 Observation av den första ordningen 
 
Under aktiviteterna har vi använt oss av observationer av både första – och andra 
ordningen för att få fram vårt forskningsresultat. En av oss forskare har genomfört 
observationer av första ordningen, vilket enligt Bjørndal (2005) innebär att själva 
observationen är den primära uppgiften. Observatören riktar all sin uppmärksamhet 
och fokus på att observera utifrån ett angivet syfte. För att nå ett gott 
observationsresultat framhåller Bjørndal vikten av att i förväg planera vad som ska 
observeras för att lättare kunna sortera alla intryck och upplevelser som kommer till 
oss människor. Där av har vi utformat ett observationsschema (Bilaga 1). Vårt syfte 
var att undersöka om användningen av lärplattan främjar elevers lust och 
engagemang i sin läs – och skrivutveckling. Vi valde därför att observera vad som i 
själva verket sker runt lärplattan, elevernas samspel, samtal och arbete. I och med att 
människans korttidsminne enligt Bjørndal är mycket begränsat skriver observatören 
av första ordningen kontinuerligt anteckningar under hela aktiviteten, för att i 
efterhand ha ett realt underlag av händelseförloppen.  
 

3.4.2 Observation av den andra ordningen 
 
Samtidigt som observatören av den första ordningen har klivit åt sidan för att enbart 
ägna sig åt observation, leder den andre av oss den planerade aktiviteten i 
elevgruppen, samt genomför observation av den andra ordningen. Detta menar 
Bjørndal (2005) innebär att läraren är delaktig i verksamheten parallellt som denne 
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observerar.  I och med att läraren då i första hand riktar sin uppmärksamhet mot 
eleverna och dess uppgift blir koncentrationen delad mellan flera uppgifter – och 
observationen får dessvärre inte samma reala grund som av första ordningen menar 
Bjørndal. Av den anledningen har vi valt att inta olika roller för att få möjlighet att 
observera vad som sker runt, och med lärplattan ur olika perspektiv.  
 
Vi anser att det är av stor betydelse att vi båda två har närvarat vid varje 
observationstillfälle, då Bjørndal (2005) poängterar att vi människor faktiskt kan 
uppleva en och samma händelse på flera olika vis. Därför har vi tagit möjligheten att 
tillsammans kunna diskutera, analysera och reflektera över våra observationer ur två 
olika perspektiv efter varje aktivitet för att kunna redogöra en än mer rättvis/verklig 
bild av resultatet.   
 

3.4.3 Intervjuer 
 
Som ett komplement till observationerna har vi använt oss av individuella intervjuer 
som förespråkas av Bjørndal (2005), då han framhåller att samtalet är bland de bästa 
metoderna för att ta del av någon annans tankar och upplevelser. De intervjuade 
personerna har varit verksamma lärare med anknytning till lärplattan i sitt dagliga 
arbete. Vi har genomfört intervjuerna med syfte att synliggöra även lärarnas 
perspektiv om arbetet med lärplattan i elevernas tillägnande av skriftspråket. I de 
personliga intervjuerna ges korrespondenten enligt Bjørndal även möjlighet att ställa 
följdfrågor eller förtydliga den intervjuades svar för att få en djupare förståelse av 
dess utsagor, eller för ytterligare förtydning.  
  
I och med att varje samtal har vart tidsbegränsat och planerat beskriver Bjørndal 
(2005) detta som strukturerade intervjuer, eller semistrukturerade intervjuer som 
Denscombe, 2009 benämner det. I förhand har vi också formulerat ett visst antal 
frågor (bilaga 2) med avsikt att hålla oss till det aktuella ämnet, samtidigt som 
frågorna är av öppen karaktär för att ge de intervjuade möjlighet att vara flexibla i 
sina svar (Bjørndal, 2005; Denscombe, 2009). Fördelen med att ha frågor av öppen 
karaktär är att den intervjuade ges möjlighet att skildra sitt perspektiv utan att 
påverkas av korrespondentens ståndpunkter menar Bjørndal.  
 
 

3.5 Forskningsetiska principerna  
 
Vi har i detta arbete utgått ifrån de fyra forskningsetiska principerna som fastställts 
av Vetenskapsrådet (2011). Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 
 
Informationskravet – har vi tagit hänsyn till genom att skicka ut ett 
informationsbrev (Bilaga 3) till berörda elever och föräldrar/vårdnadshavare där vi 
presenterat vår forskning och dess syfte. I brevet påvisas även deltagarnas uppgift i 
projektet samt deltagarnas möjlighet att avstå alternativt avbryta sin medverkan då 
deltagandet är frivilligt. 
 
Samtyckeskravet – framkommer även i informationsbrevet då deltagarna samt 
föräldrar/vårdnadshavare fick ge samtycke till elevernas medverkan i projektet. 
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Föräldrarna/vårdnadshavare ombads kontakta oss forskare alternativt den ansvariga 
läraren om samtycke inte medgavs. 
 
Konfidentialitetskravet – påvisades även i informationsbrevet till deltagarna och 
föräldrarna/vårdnadshavare där det framkommer deltagarnas fulla anonymitet. 
Varken skola eller elevers namn påtalas i forskningen utan endast fiktiva namn 
erhålls. 
 
Nyttjandekravet – har vi tagit hänsyn till då den insamlade empirin endast 
används i denna forsknings syfte.  

4. Resultat 

4.1 Genomförande 
 
Förberedelser 
För att undvika ”Störningar och tillfälliga skeenden under själva observationen” 
(Cato R. P Bjørndal 2005:39), har vi innan utförandet av observationerna bekantat 
oss med lärplattan och de aktuella program som vi planerat att använda oss av 
tillsammans med elevgrupperna. Ett observationsprotokoll har även fastställts. 
 
Genom samtal med respektive klasslärare har vi i förväg tagit del av information 
angående hur långt eleverna kommit i läs – och skrivinlärningen för att kunna 
planera aktiviteter med utgångspunkt i dess kunskapsnivåer och tidigare erfarenheter 
(Lgr11). I god tid innan observationstillfällena lämnades även informationsbrevet ut 
till elevernas föräldrar/vårdnadshavare och kontakt tog med de intervjuade lärarna.  
 
 

4.2 Resultatpresentation 

4.2.1 Meningen med att kunna läsa och skriva 
 
Vid varje lektionstillfälle samlar läraren eleverna i en ring på golvet alternativt runt 
ett bord där samtliga ser varandra. Läraren inleder varje lektion med en introduktion, 
eller återkoppling från föregående tillfälle genom diskussion och reflektion där öppna 
frågor ställs till eleverna. På frågan varför det är bra att kunna läsa respektive skriva 
framhåller eleverna betydelsen av att kunna läsa för att tillägna sig nya kunskaper 
och ta del av viktig information i såväl skolan som i övriga samhället, en pojke 
svarade: ”För att man ska kunna lära sig andra saker i skolan, annars kommer man 
inte bättre i livet, ja alltså man kommer inte längre i livet om man inte kan det (läsa 
och skriva).”  Vidare yttrade även en flicka: ”om man ska sitta på en buss, då kan 
man inte tider om man inte kan läsa”.  Läraren bekräftar kontinuerligt elevernas 
synpunkter och tillrättavisar ingen. Fler elever i grupperna framhåller att de anser det 
viktigt att kunna läsa och skriva i förberedandesyfte för kommande skolår, 
exempelvis menar en flicka: ”Man måste kunna läsa och skriva när man börjar 
trean, för då måste vi kunna nationella proven.” Vilket de övriga eleverna är eniga 
om. Samtidigt påvisar också eleverna att läsning och skrivning ligger som grund i 
samtliga ämnen i skolan och att det underlättar väsentligt att vara förtrogen med 
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skriftspråket: ”Det är enklare att jobba med andra saker om man kan läsa, ja som i 
matematik till exempel”. 
 
Läraren låter samtliga elever komma till tals och uppmanar de som inte räcker upp 
handen att berätta om sina upplevelser eller tankar kring ämnet. Läraren tar vid i 
samtalet vid några tillfällen och följer upp elevernas svar genom följdfrågor så som: 
Vad det är som är roligt eller mindre roligt med att läsa och skriva tycker ni? 
Majoriteten av eleverna framhåller att det är roligt att läsa och skriva när det får göra 
det tillsammans, en pojke uttrycker sig: ”Om jag och Kalle, eller Lisa, eller Frida får 
läsa tillsammans tycker jag att det är roligt, annars är det ganska svårt”. Vidare 
förklarar eleverna att det är omständigheterna runt läsningen och skrivningen som är 
avgörande om de ska tycka att det är meningsfullt och roligt, eller tråkigt och jobbigt. 
En pojke säger i diskussionen: ”Det är kul att läsa sagor och sådant, men det är inte 
så roligt att sitta stilla.” I elevernas utsagor framgår att aktiviteter där ämnet 
behandlas i interaktioner är för dem av den positiva upplevelsen, ”Vi brukar ibland 
få skriva saker i klassrummet, så här två och två, och läsa för varandra och det var 
kul.” Eleverna förklarar även att det är roligt att läsa information som underlättar 
deras arbeten eller skolgång, så som schemat som läraren skriver på tavlan varje dag, 
eller veckobrevet: ”Kan man inte läsa, så vet man typ inte vad som stå i veckobrevet 
och då kan man missa viktiga saker och så”.   
 

4.2.2 Elevernas engagemang och delaktighet 
 
Efter introduktionen går läraren igenom programmet i lärplattan, delar in eleverna i 
par och berättar om dagens uppgift. När eleverna får lärplattan tilldelade sig börjar 
de genast att arbeta med dessa. De tar sig själva igenom programmen genom att 
framförallt prova sig fram till olika lösningar på eget bevåg, men även genom att ta 
hjälp av sin skrivkamrat. Det märks att eleverna har arbetat med lärplattan tidigare 
då de på ett lätthanterligt sätt, utan att be lärare om hjälp, prövar sig fram i 
programmet med dess funktioner. När eleverna en gång fått se, enskilt eller 
tillsammans med skrivkamrat, hur någonting nytt i programmet fungerar utför de 
sedan detta på egen hand. 
 
Under ett observationstillfälle arbetade eleverna med programmet Bokstavspussel i 
lärplattan, vilket syftar till att eleverna ska bilda ord av bokstäver i kontext till en bild. 
När eleverna arbetade med bokstavspusslet gick samtliga elever direkt in i det 
angivna programmet. De vred lärplattan till lodrättläge för att få bilder och 
tangentbord större. De bläddrade bland de olika pusslen och nivåerna i programmet 
självständigt för att finna det pussel som verkade passa dem bäst. De lade därefter ett 
pussel på lärplattan och bytte till ett nytt när de var klara utan att en enda gång fråga 
läraren om hjälp. Alla elever i paren hjälptes åt att förflytta bokstäverna med fingret 
till rutorna där ordet skulle bildas, samt flyttade om och bytte plats på bokstäverna då 
det hamnat fel. Eleverna fann egna strategier i användningen av lärplattan varvid ett 
observationstillfälle använde sig ett av paren två fingrar samtidigt vid förflyttning av 
bokstäver istället för bara ett då pusslen skulle lösas allt snabbare. 
 
Eleverna upplevs förtrogna med att skriva på lärplattan under observationstillfällena 
då de känner till verktygets, samt programmens (Skolstil, Pages) funktion och 
uppbyggnad. Eleverna förflyttar sig mellan bokstäver, symboler och siffror på ett 
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självsäkert sätt, samt byter rad, sätter punkt, raderar och skriver stor bokstav där de 
finner det lämpligt.  
 
Generellt är alla elever såväl delaktiga som engagerade under samtliga 
lektionstillfällen. Eleverna upplevs förtrogna med att arbeta i par då de genast 
placerar lärplattan mellan sig och sin skrivkamrat under början av arbetstillfällena 
(för att båda ska kunna ta del av skärmen). Eleverna turades om att skriva varannan 
mening, och på så vis var båda eleverna i paret fokuserade på uppgiften. Detta i och 
med att den ena eleven fick fantisera och berätta innehållet i texten, var på den andre 
formulerade det berättade ordet i skrift på lärplattan. Därefter bytte eleverna plats så 
att samtliga fick inta roller som både skribent och berättare. När de var nöjda med 
sina texter läste de dessa för läraren, som då skrev samma berättelse fast med 
korrekta meningar under elevernas egna texter.  
 

4.2.3 Eleverna utmanar varandra i sin läs – och skrivutveckling 
 
Eleverna ges möjlighet, i det ena programmet Skolstil, att utforma egna berättelser 
utifrån individuella kunskapsnivåer. Samtidigt som de utmanas att komma vidare i 
sin skriftspråksutveckling av och tillsammans med skrivkamraten, det som eleven 
inte enskilt behärskar hjälper de varandra med. Programmet Bokstavspussel 
innehåller dessutom kategorier med olika svårighetsgrader med hänsyn till elevernas 
olika kunskapsnivåer. Programmet behandlar även rättstavning och ljudfunktioner 
var på bokstavens symbol sätts i kontext till dess ljud. Där utöver rymmer detta 
program också bilder kopplade till orden, vilket stimulerar elevernas visuella sinnen 
ytterligare. Då eleverna får skriva berättelser i program som istället inte innehåller 
någon rättstavningsfunktion, ges de möjlighet att utforma en berättelse utifrån 
enbart egen förmåga. Därav kan programmet, med eller utan rättstavningsfunktion, 
anpassas med hänsyn till elevernas individuella kunskapsnivåer, då alla elever 
kommit olika långt i sin läs- och skrivinlärning. 
 
Eleverna har under ett observationstillfälle blivit, parvis, tilldelade i uppgift att 
fortsätta skriva i Pages på en redan påbörjad berättelse (Story Cubes). Alla skrivpar 
samtalar om sina berättelser och dess innehåll varpå ett av paren börjar så fort de får 
lärplattan till sig tala om vad de skrev sist i berättelsen, här följer en del av 
konversationen: 
 

- Tordyveln ska vara med! 
- Det var en gång en tordyvel och en gubbe som kunde gå över en bro 
- Nej inte så, det var en gång en tordyvel och en gubbe som…  

 
Arbetet fortlöper och ännu en diskussion kring berättelsens innehåll uppstår: 
 

- Det måste vara mellanrum (ljudar) eeeeEttttTttttT mellanrum llllLååååÅssssS 
- Ville du verkligen ha punkt där? Vill du att det ska vara en mening?  
- Ja! 
- Ja för att när meningen är slut måste det vara punkt och vill du ha punkt där 

så är meningen slut. 
- Ja! 
- Ja o då måste det vara stor bokstav där sen. 
- Ja! 
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Eleverna byter plats framför lärplattan och en ny konversation påbörjas: 
 

- I gympasalen stod det punkt efter varje ord men så kan det ju inte va! 
- Nej punkt ska vara efter varje mening och sen stor bokstav. 
- Stavas dem med Å eller O? 
- Å dem stavas med Å! 
- Tar vi den eller den bilden så får vi en mening 

 
I slutet av skrivandet läser den ena eleven igenom hela berättelsen högt för den andra 
och avslutar med 
 

- Måndag, tisdag, onsdag, det är onsdag idag  
- ooooO nnnnN sssS dag onsdag den 21 november 2012. 

 
Eleverna reflekterar kring sitt skrivande då de tar upp och diskuterar om vad det står 
i gymnastiksalen och att punkt är utsatt på fel ställen där. De diskuterar kring felet 
samt hur det faktiskt ska stå. 
 

4.2.4 Elevernas samspel och samarbete 
 
Under arbetets gång är samarbetet mellan eleverna påtagligt i samtliga par. Eleverna 
hjälper varandra vad gäller att stava, ljuda bokstäver och ord, berätta och bygga 
korrekta meningar med stor bokstav, mellanrum och punkt.  
 
Vid ytterligare ett observationstillfälle hade skrivparen blivit tilldelade i uppgift att 
skriva och berätta om varandra. Den ena eleven skulle berätta om sig själv samtidigt 
som den andra skulle skriva detta på lärplattan och därefter skulle kamraterna byta 
plats. Ett av dessa par bestod av en pojke och en flicka, varpå flickan var en 
andraspråkselev som än inte blivit förtrogen med det svenska språket. Hon berättade 
vad hon hette men därefter tog det stopp. Hennes skrivpartner hjälpte henne då 
genom att komma på vad som kunde berättas om henne, till exempel att hon var sju 
år. Samtidigt som han sa detta tog han hennes finger och tryckte på respektive 
bokstav för att formulera detta i skrift: ”Jag är sju år”.  Sedan när han skulle berätta 
om sig själv gjorde han på samma sätt: 
 

- Jag heter Peter och tycker om katter. (Pojken tar flickans finger till 
bokstäverna på lärplattan och ljudar samtidigt som han trycker hennes finger 
på respektive bokstav. När han formulerar meningen läser han också högt för 
henne).  
 

4.2.5 Eleverna synliggör sin progression  
 
I och med att alla elever kommit olika långt i sin läs- och skrivutveckling tar de under 
ett annat observationstillfälle hjälp av varandra. Eleverna får möjlighet att utmanas 
samt prova nya ord i programmets olika svårhetsgrader. Varpå de elever som kommit 
längre i sin fonemutveckling går in på en svårare nivå och får där prova på 
ljudstridiga ord. En konversation kring detta ser ut såhär: 
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- Sch, sch, sch, sch, sch, (eleverna sitter och ljudar ordet kedja tillsammans). 
- Hur gör jag här? Det är jätte svårt! (ena eleven till den andra). 
- Pröva den där. (kamraten pekar på en bokstav) 
- Näää inte den heller… (eleven prövar, men ser att det inte är rätt) 
- Den då? (kamraten pekar på en ny bokstav). 
- Haha ja K, vad konstigt! 
- Nu har vi gjort alla. 
- Super bra! 
- men den här var svår (pekar på kedjan). 

 
I den gemensamma utvärderingen i slutet på lektionen reflekterade dessa elever över 
sitt lärande, då de uttryckte att ordet Kedja var ett svårt ord eftersom att det inte alls 
stavas som det låter, dock hade de nu erfarit hur ordet egentligen stavats och menade 
på att de nu kan detta svåra ord.  
 

4.2.6 Lärarintervjuer 
 
Generellt har lärarna en positiv inställning till arbetet med lärplattan i skolan, och 
samtliga uttrycker att lärplattan påverkar elevernas motivation positivt. Specifikt 
uttrycker en lärare att även hennes motivation och lust stärkts inför ämnet i och med 
arbetet med lärplattan. Läraren berättar vidare att hon själv aldrig tyckt att det vart 
speciellt roligt att arbeta med läs – och skrivinlärning, att traggla bokstäver och 
liknande, men att hon nu har en helt annan, mer positiv syn och inställning till 
arbetet med eleverna i dess tillägnande av skriftspråket.  
 
Lärarna anser att lärplattan skapar goda förutsättningar för samtliga elever att 
komma igång med sitt skrivande och berättande, men framförallt menar lärarna att 
verktyget är speciellt gynnsamt för de elever som är svaga i sin finmotorik och som 
ofta får ”skrivkramp”. I en av intervjuerna framhåller läraren också att färdigheter om 
hur man skriver fortfarande befästs genom att skriva på lärplattan, då kunskapen om 
hur bokstäverna ser ut och låter, samt hur ord och meningar byggs upp kontinuerligt 
bearbetas. I arbetet med lärplattan som pedagogiskt verktyg fokuserar samtliga lärare 
på att eleverna ska bli förtrogna med att skriva genom eget berättande – att skriva sig 
till läsning genom egna texter i form av brev, sagor, berättelser, informations – och 
faktatexter, med mera. ”Jag använder den som ett skrivverktyg, att de (eleverna) 
ska kunna skriva och sedan lyssna på vad de skrivit genom att de får läsa sina 
texter för sig själva, mig eller varandra.”  
 
I arbetet med lärplattan påvisar lärarna att eleverna ger och tar av varandra genom 
de samtal som utspelar sig i dess samarbete. Ur ett sociokulturellt perspektiv 
framhåller lärarna att lärplattan även skapa goda möjligheter för samspel och 
samarbete mellan eleverna, där de både utmanar och hjälper varandra att komma 
vidare i sin utveckling. En lärare uttrycker att det finns många olika ingångar och 
olika sammanhang som verktyget kan användas i utifrån det sociokulturella 
perspektivet, hon menar att det måste finnas ett genomtänkt syfte med 
sammansättningen av arbetsparen/arbetsgrupperna utifrån elevernas 
utvecklingsbehov och styrkor, hon beskriver vidare:  
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”Sammansättningen av pararbeten behöver inte alls enbart bestå av en 
stark och en lite svagare elev, trots att detta i många avseenden är 
utvecklande, men genom att två elever som båda är starka i skriftspråket 
får arbeta tillsammans ges de möjlighet att utmana och putta varandra 
framåt.” 

 
En annan lärare uttrycker: ”Eleverna lär sig också av varandra på ett helt annat sätt 
än i vanlig läs – och skrivinlärning, och tillsammans gör de även reflektioner som 
jag tidigare inte märkt av i den vanliga (traditionella) läs – och 
skrivundervisningen.” I enighet med detta uttalande framhåller en annan lärare: 
”Det är egentligen bara ett verktyg för gamla beprövade metoder men verktyget i 
sig gör ju att fler elever kan göra andra reflektioner”. 
 
Lärarna i intervjuerna är eniga om, och betonar att lärplattan är ytterligare ett 
verktyg som kan bidra till att nå fram till fler elever i skola. De menar att ju fler 
verktyg lärare har tillgång till desto fler elever kan de också fånga i sin undervisning. 
En lärare uttrycker:  
 

”Genom att använda lärplattan kan vi kanske inte fånga alla elever i 
klassrummet, men jag upplever att i mitt arbete med den (lärplattan) 
fångar jag majoriteten, så av den anledningen tycker jag att det är av 
stor vikt att vi (lärare) har många olika metoder och verktyg i 
verksamheten för att kunna nå fram till samtliga elever”.  

 
Lärarna berättar också att programmen som de använder i lärplattan ofta kan 
anpassas efter elevernas olika kunskapsnivåer, vilket de menar skapar goda 
möjligheter för ett individanpassat arbetssätt. ”Det som jag tycker är mest positivt är 
att arbetet med lärplattan verkligen blir individanpassat.” Vidare berättar en annan 
lärare att hon väljer program som hon tror lockar elevernas intresse att läsa och 
skriva på olika vis. Vilket hon också reflekterat över gett goda resultat då läraren 
förklarar att eleverna nu läser och skriver mer på eget bevåg när de arbetar med 
lärplattan än vad de tidigare gjort. 
 
För att synliggöra elevernas berättelser i de digitala texterna berättar lärarna att de 
kontinuerligt skriver ut elevernas alster för att även klasskamrater, föräldrar och 
övrig personal på skolan ska kunna ta del av dessa. Lärarna framhåller att det är av 
stor vikt att eleverna ska få känna sig stolta över sina arbeten, därför ges de enligt 
lärarna ofta möjligheter att visa upp, samt berätta om sina alster. I intervjuerna 
relaterar lärarna med jämna mellanrum till de böcker, kollage och andra skrivna 
texter som pryder väggarna med elevernas arbeten vilka de skapat i/utifrån 
lärplattan.  

5 Resultatanalys och Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
 
För att denna forskningsansats skulle påvisa en ännu mer verklig bild av majoritetens 
perspektiv på lärplattan som pedagogiskt verktyg hade fler observationer och 
intervjuer varit av relevans. Tillförlitligheten kring studiens observationer hade även 
kunnat stärkas genom att båda forskarna under dessa tillfällen hade stått utanför 
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lektionerna och observerat istället för att en planerade och genomförde lektioner. En 
annan viktig aspekt som bör tas upp under denna rubrik är att denna 
forskningsansats inte innehåller observationer och intervjuer grundade på ljud- och 
filminspelningar vilket medför att viktig information kan ha gått forskarna förbi. 
 

5.2 Resultatanalys 
 
Lärplattan är ett lätthanterligt verktyg som med sina tusentals program öppnar upp 
många dörrar och möjligheter för den professionella läraren att variera och 
individanpassa sin undervisning utifrån elevernas enskilda behov. Viktigt att 
poängtera är dock att lärplattan i sig inte skapar några av dessa möjligheter menar 
författare Lövgren (personlig kommunikation, 29 november 2012). Hon betonar att 
lärplattan är ytterligare ett verktyg i undervisningen som kräver medvetet arbete för 
att bistå lärandesituationer, det handlar enligt Lövgren således om hur lärare arbetar 
med lärplattan tillsammans med eleverna. Om lärplattan sätts i händer på barn och 
elever utan mening eller möjlighet till interaktion med dess omgivning, kan verktyget 
bidra till att ta tid från barnens spontana lek, påvisar Lagercrantz (2012). Det 
omedvetna arbetet med lärplattan kan dessutom medföra att kontaken samt 
kommunikationen mellan vuxna och barn hämmas, anför Lagercrantz. Utifrån 
lärarintervjuerna i denna forskningsansats påvisas dock ett positivt förhållningssätt 
från lärarnas sida gentemot lärplattan som ett medvetet och pedagogiskt verktyg i 
elevers läs – och skrivinlärning. Samtidigt som lärarna märkt att elevernas 
engagemang och motivation att tillägna sig skriftspråket ökat, framhåller lärarna att 
såväl deras lust för ämnet påverkats positivt. Lärarna i intervjuerna anför att de 
arbetar medvetet med lärplattan i sin undervisning då de vill skapa meningsfulla och 
goda lärandesituationer för eleverna där samspel och interaktioner står i fokus i dess 
erövrande av skriftspråket likt det sociokulturella perspektivet som Vygotskij (1995) 
framhåller.  
 
Skolans läroplan (Lgr11) och samhället ställer idag höga krav på att individen måste 
bli förtrogen med skriftspråket, enligt Fridolfsson (2008) och Lövgren (2009) för att 
kunna verka självständigt i samhället där digitaliseringen kontinuerligt gör framsteg. 
Betydelsen av att tillägna sig skriftspråket menar Elbro (2004) att eleverna är väl 
införstådda med redan från tidig ålder, vilket även eleverna i våra observationer ger 
uttryck för då de framhåller vikten av att kunna läsa och skriva för att erövra nya 
kunskaper i livet. I samråd med detta påvisar författare Lövgren (personlig 
kommunikation, 29 november 2012) att arbetet med lärplattan skapar god potential 
för eleven att utveckla framtidskompetens genom att dela med sig av sina texter, ta 
del av andras samt genom informationssökning som sker i verktyget. De intervjuade 
lärarna framhåller att arbetet med lärplattan utgår från att eleverna tillägnar sig 
skriftspråket genom deras egna texter som de själva, såväl producerar som läser. På 
så vis sätts läs – och skrivinlärningen in i meningsfulla sammanhang för eleverna då 
de ges möjlighet att ta till sig ämnet och göra det till sitt egna utifrån dess individuella 
intressen och behov, vilket Vygotskij (1995) var en förespråkare för. I och med att 
eleverna har möjlighet att dela med sig av sina texter i lärplattan får de också tydliga 
mottagare, vilket både Vygotskij och Taube (2009) framhåller är avgörande för 
elevers lust och motivation till att fortsätta erövrandet av skriftspråket. Utifrån 
intervjuerna påvisar lärarna att det på många olika sätt arbetar för att synliggöra 
elevernas texter, inte bara för dem själva, utan även för klasskamrater, föräldrar och 
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övrig personal på skolan då elevernas berättelser vid varje tillfälle skrivs ut och 
bearbetas på olika vis.  
 
Det som var mest påtagligt i observationerna var elevernas gemensamma språkande 
framför lärplattan. Så som Lövgren (2009) poängterar, observerade även vi att 
eleverna såväl samarbetade som samspelade i dess arbete, då de hjälpte varandra vid 
svårigheter i uppgiften för att komma vidare i sin språkutveckling. I 
introduktionssamtalet stödjer en pojke detta när han uttrycker att är gynnsamt att 
arbeta tillsammans med en skrivkamrat, för annars är det ganska svårt att både läsa 
och skriva menar han. Samtidigt utmanar även eleverna varandra genom diskussion, 
reflektion och argumentation angående textspråket i relation till dess innehåll och det 
verbala språket, vilket påvisas i det centrala innehållet i Lgr11. Detta synliggörs dels i 
observationen (Eleverna utmanar varandra i sin läs- och skrivutveckling) där 
eleverna för en diskussion om textspråkets uppbyggnad. Eleverna är förtrogna med 
att en mening består av såväl stor bokstav som punkt, men argumenterar med 
varandra om vart mellanrummen, respektive punkten ska placeras i textens innehåll 
för att meningsbyggnaden ska bli korrekt. I en av intervjuerna understryker en lärare 
att skrivfärdigheter fortfarande befästs hos eleverna då de får skriva på lärplattan, i 
och med att kunskapen om hur bokstäverna ser ut och låter, samt hur ord och 
meningar byggs upp kontinuerligt bearbetas i samspelet med andra. I observationen 
(Eleverna synliggör sin progression), där vi får ta del av två elever som kämpar med 
att komma till rätsida av stavningen av ordet kedja (ljudstridigtord). Eleverna i denna 
observation utforskar ordets stavning genom att ljuda ordet tillsammans och pröva 
sig fram med hjälp av olika bokstäver som programmet erbjuder. Tillslut kommer 
eleverna fram till ett gemensamt resultat, nämligen att detta ord skrivs på ett annat 
sätt än det låter, då det låter som sch, men skrivs med k. Detta benämner Vygotskij 
(1995) som den proximala utvecklingszonen, där eleverna utvecklas och lär i 
interaktioner med varandra. Då eleverna får skriva berättelser i program som istället 
inte innehåller någon rättstavningsfunktion, ges de möjlighet att utforma en 
berättelse utifrån enbart egen förmåga. Därav kan programmet, med eller utan 
rättstavningsfunktion, anpassas med hänsyn till elevernas individuella 
kunskapsnivåer, då alla elever kommit olika långt i erövrandet av skriftspråket. 
 
I observationen då eleverna fick arbeta med programmet Bokstavspussel fick 
eleverna utifrån individuella kunskapsnivåer möta bilder kopplade till såväl ord som 
bokstäver i både form och ljud varpå det skrivna sattes i sin rätta kontext. I denna 
observation erbjöds även eleverna möten med skriftspråket utifrån deras olika 
sinnen, vilket Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) i enighet med 
Vygotskij (1995) betonar som betydelsefullt i barns inlärning och kunskapsutveckling 
då det är med sinnena barn lär. Gibbons (2009) påtalar en undervisning likt denna 
med varierat innehåll och ämne kopplat till en kontext bidrar till att 
andraspråkselever erbjuds en större möjlighet till att erövra det svenska språket. 
Skolverket (2012) menar att positiva möten med skriftspråket är betydelsefullt för 
alla elever i skolan. I och med att eleverna vid varje tillfälle arbetar tillsammans med 
en skrivkamrat får samtliga känna sig som kompetenta skribenter oavsett hur långt 
var och en har kommit i språkutvecklingen, då paren drar nytta av varandras styrkor i 
skapandet av sina berättande texter (Vygotskij, 1995). Gibbons, som skolverket 
(2012) framhåller vikten av att samtliga elever ska känna sig betydelsefulla och 
kompetenta i skolan, vilket resulterar i ökad lust och motivation påvisar författarna. 
Detta samarbete syns tydligt i observationen (Elevernas samspel och samarbete) i 
fallet med pojken och flickan som befinner sig på olika kunskapsnivåer i sin 
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språkutveckling vad gäller det svenska språket. Genom samspelet och 
kommunikation sinsemellan fick pojken förklara och synliggöra sina egna kunskaper 
samtidigt som han hjälpte flickan att bli delaktig i uppgiften, synliggörs nyttjandet av 
den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1995). När pojken läste högt för flickan 
gavs hon möjlighet att få en förståelse och uppfattning om textens innehåll, vilket 
Gibbons (2009) hävdar är gynnsamt för andraspråkselever för att bygga broar mellan 
det talade och det skrivna språket. Sett ur detta perspektiv underlättar lärplattan en 
individanpassad undervisning, då eleverna utgår från sina individuella 
kunskapsnivåer utan att begränsas av sin finmotoriska utveckling vilket skildras av 
såväl Lövgren (2009) som i lärarintervjuerna.  
 
Taube (2009) framhåller vikten av ett lämpligt och lockande material som en 
avgörande faktor för elever i deras inlärning samt kunskapsutvecklande. I de 
observationer som utförts i denna forskningsansats har elevernas positiva inställning 
samt motivation till ett arbete med lärplattan genomsyrats. Alla elever har 
genomgående varit delaktiga och engagerade under observationerna då alla har suttit 
framför lärplattan och skrivit samt samarbetet med sin skrivkompis. Författare 
Lövgren (personlig kommunikation, 29 november 2012) språkar för lärplattan som 
ett lockande verktyg för elever då den spinner igång elevers egen lust och motivation 
till att erövra skriften på egen hand. Vidare menar Lövgren att lärplattan bör ses som 
ett kompletterande verktyg i skolan för elever i tillägnandet av skriftspråket och inte 
en universal metod, vilket även lärarna i intervjuerna lyfte. Alla elever i klassrummet 
kan inte fångas av lärplattan menade en av lärarna, dock påvisade hon huruvida 
majoriteten av eleverna uppslukades av verktyget och dess möjligheter. Det framhölls 
även i intervjuerna såväl som i litteraturen (Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson, 2008) att en varierad undervisning med olika metoder bringar större 
möjligheter för eleverna att tillägnas skriftspråket och dess innehåll. I arbetet med 
lärplattan synliggörs att eleverna erbjuds möta språket med alla sina sinnen och i 
interaktion med varandra utifrån olika perspektiv, vilket Vygotskij (1995) 
förespråkar. Lövgren (2009) poängterar att även lärarens förhållningssätt gentemot 
arbetet med lärplattan är avgörande för elevernas motivation i tillägnandet av 
skriftspråket. Vad gäller samtliga verktyg/material anför författaren att det krävs 
ideligt arbete för att etablera dessa i verksamheten. 
 
Med lärplattan som pedagogiskt verktyg kan elevernas utveckling och lärande 
synliggöras på ett lätthanterligt sätt för såväl dem själva, som för klasskamrater, 
föräldrar och övrig personal då lärarna i intervjuerna framhåller att elevernas texter, 
vilka de skapat i lärplattan, kontinuerligt skrivs ut och används i olika, samt 
meningsfulla sammanhang. Vilket Lövgren (2009) och Taube (2009) betonar har en 
stor betydelse för elevers engagemang och motivation i tillägnandet av skriftspråket. I 
observationerna framgår det hur eleverna blir medvetna om sin egen progression då 
de enskilt som tillsammans reflekterar över motgångar, upplevelser och erfaranden 
av skrivuppgifterna. I och med att somliga program i lärplattan som bokstavspussel, 
dessutom består av olika svårighetsgrader ges eleven tydlig/konkret respons på sin 
skriftspråksutveckling då det finns möjlighet att kontinuerligt ta sig an nya 
svårighetsnivåer i programmet. I samförstånd med detta framhåller en lärare i 
intervjun att hon iakttagit hur eleverna kommunicerar samt reflekterar tillsammans 
över språket på ett nyanserat vis som hon tidigare inte lagt märke till i den 
traditionella läs – och skrivinlärningen. Genom att lärarna i verksamheten har ett 
positivt förhållningssätt och arbetar medvetet med lärplattan som ett pedagogiskt 
verktyg uppmuntras således eleverna till utveckling och lärande genom 
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kommunikation och reflektion i interaktion, vilket föreskrivs i såväl Lgr11, som 
förespråkas av Vygotskij (1995). 
 
Konstruktionen av arbetspar har sett olika ut under observationerna i denna ansats, 
då eleverna har fått i par utifrån dess individuella kunskapsnivåer där de har kommit 
olika långt i sin skriftspråksutveckling. En av lärarna i intervjuerna uttryckte, att ett 
arbete likt detta är givande för elever i deras skriftspråks erövrande. Likt Vygotskijs 
(1995) förordande gällande den proximala utvecklingszonen påvisade, läraren att två 
starka elever kan vara likaså givande för varandra som en svag och en stark elev, då 
dessa kan inspirera och utmana varandra i skriftens värld. Kamrater likväl vuxna kan 
såväl inspirera som stödja elever i deras lärande och kunskapsutveckling (Vygotskij, 
1995). I observationerna hjälper eleverna varandra fram i texternas uppbyggnad samt 
tillrättavisar och korrigerar texterna enskilt och gemensamt, vilket Taube (2009) 
lyfter som avgörande för att elever ska kunna bli ansenliga korrespondenter. Lusten 
att skriva får såväl inte kvävas hos eleven, genom tillrättavisningarna, påtalar 
författaren. Dock blev det inte påtagligt i observationerna att eleverna kvävde 
varandras läs- och skrivlust utan tvärtom inspirerade och motiverade eleverna 
varandra vidare i sina arbeten. 
 

5.3 Resultatdiskussion  
 
Som blivande lärare ställer vi oss frågan hur vi ska förhålla oss till denna teknik som i 
snabb takt etableras i dagens klassrum. Bör vi ta avstånd eller själva nyttja lärplattan 
som verktyg i vår kommande läs – och skrivundervisning är frågor som vi reflekterat 
över under forskningens gång. 
 
Trots att kritik har riktats mot lärplattans genomslag i skolväsendet framläggs 
samtidigt en rad möjligheter som lärplattan öppnat upp för i syfte för elevers 
utveckling och lärande. Denna form av teknik, och den snabba utvecklingen av den 
ligger oss onekligen i tiden, och som det framhålls i Lgr11 ska eleverna aktivt verka i – 
och förberedas för det samhälle vi idag lever i. Vilket krasst innebär att skolan har en 
skyldighet, och läraren ett uppdrag, att skapa möjligheter för eleverna att – inte bara 
ta del av – utan också bli förtrogen med tekniken som kontinuerligt gör framsteg, 
utvecklas och brukas i vårt gemensamma samhälle. Att ta bort lärplattan från 
skolorna innebär ur detta perspektiv egentligen också att begränsa realt lärande och 
elevernas potential till inflytande i det multimediala samhället. Då tekniken utvecklas 
och eleverna med den, krävs det såväl utifrån lärares perspektiv, vill vi mena, att 
aldrig se sig själv som fullärd och fulländad i sin yrkesbefattning. Hos lärare krävs 
istället en insikt och vilja att kontinuerligt hålla sig uppdaterad med de nya 
genombrott som införs i vårt gemensamma samhälle för att därefter kunna ta 
ställning till om det är angeläget att användas i eller utanför undervisningen. Att 
kontinuerligt vidareutvecklas och ständigt hålla sig uppdaterad, anser vi forskare, bör 
ligga till grund i lärarens profession då det är lärare som har möjlighet att erbjuda 
elever olika verktyg för att tillägna sig kunskaper, såväl det kommande livet som livet 
här och nu. Gamla beprövade metoder ska inte ses som förkastliga, dock krävs det att 
lärare reflekterar kring sina val av metoder utifrån de elever denne har framför sig 
här och nu. En del av lärarens profession innebär således att nyttja olika delar i olika 
metoder och komplement för att individanpassa sin undervisning.  
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I denna forskningsansats har vi forskare framförallt kommit i positiva möten med 
lärplattan. Elever såväl som lärare har i observationer och intervjuer påvisat ett 
positivt förhållningssätt gentemot verktyget och dess funktioner. Givande 
diskussioner, argumentationer samt samarbeten har utifrån eleverna varit påtaliga då 
de arbetat med lärplattan. Därav har även vi som forskare blivit inspirerade och 
motiverade till att använda verktyget i vår kommande läs- och skrivundervisning. Ett 
flertal kommuner storsatsar på lärplattan som ett pedagogiskt verktyg i skolorna, 
vilket vi ser som positivt, men som har poängterats är lärplattan endast ett 
pedagogiskt verktyg i skolan då lärare arbetar med verktyget på ett medvetet och 
pedagogiskt sätt. Att sätta lärplattan i händerna på en elev innebär inte per automatik 
att eleven erövrar skriftspråket. Vi anser i enighet med de intervjuade lärarna och 
författare Lövgren (personlig kommunikation, 29 november 2012) att lärplattan bör 
ses som ett komplement för elevers inspiration och motivation i erövrandet av 
skriftspråket som fortfarande kräver undervisning. Den främsta metoden för att få 
igång elevers egen drivkraft att kontinuerligt tillägna sig nya kunskaper är 
motivation. Det är genom motivation och när elever själva finner meningen med att 
kunna läsa och skriva som ett realt erövrande av skriftspråket kan ta sin början. 
Lärare i skolans verksamheter har därför en viktig uppgift att motivera och engagera 
elever i sitt eget lärande då skriftspråket inte bara ligger som grund för skolans övriga 
ämnen, utan även är en faktor som påverkar hur väl eleverna som individer kan verka 
som självständiga samhälleliga medborgare. I anknytning till detta pekar vårt resultat 
för att såväl lärare som elever motivation och lust för ämnet har ökat i och med 
lärplattans genomslag som pedagogiskt verktyg i skolväsendet. Om detta är nyhetens 
behag kan vi i dagsläget inte svara på, med det är en tanke som har väckts hos oss 
under arbetets gång vilket vi anser att även de verksamma lärarna bör ta med sig och 
ha i åtanke.   
 

5.4 Slutsatser 
 
Utifrån det angivna resultatet vill vi påstå att lärplattan påtagligt främjar en andel av 
elevers motivation att tillägna sig, samt erövra skriftspråket i interaktioner med 
andra av egen drivkraft. Samtidigt har vi förhoppningen om att denna 
forskningsansats lyfter det faktum att det krävs ett medvetet arbete från lärares sida, 
precis som i all undervisning, för att lärplattan ska verka som ett pedagogiskt verktyg 
i elevers läs – och skrivinlärning.  
 
 

5.5 Nya forskningsfrågor  
 

-‐ Blir eleverna starkare/utvecklas än mer i längden i sin läs – och skrivinlärning 
med lärplattan som verktyg?  

-‐ Hur påverkas eleverna i sin läs – och skrivinlärning med lärplattans som 
verktyg på sikt? Vilka blir konsekvenserna?  

-‐ Hur påverkas barn i förskolan av lärplattan?  
-‐ Ställs det högre krav på elever i skolan i och med lärplattans genomslag? 
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7 Bilagor 

 

Bilaga 1. Observationsschema 
 
Vi observerar:  
 

• Hur påvisas elevernas engagemang och delaktighet – är alla elever delaktiga? 
 

• Hur integrerar eleverna med varandra?  
 

• Hur diskuterar och samtalar eleverna med varandra i arbetet?  
 

• Hur reflekterar eleverna över sitt eget lärande?  
 

• Hur – och genom vilka sinnen möter eleverna skriftspråket? 
 

• Hur är materialet/programmet anpassat till elevernas kunskapsnivåer? 
 

• Hur är materialet/programmet utmanande för eleverna? 
 

• Hur använder eleverna lärplattan?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2. Intervjufrågor 
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• Hur upplever du, som lärare, arbetet med lärplattan i skolan? 
 

• Hur ser du att lärplattan påverkar elevernas motivation i sin läs – och 
skrivinlärning? 

 
•  Hur arbetar du med lärplattan som pedagogiskt verktyg i läs – och 

skrivinlärning? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 3. Informationsbrev till föräldrar/vårdnadshavare 
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Hej! 
 
Måndag den 1/1 och tisdag den 2/1 kommer vi, Linda och Sandra som är 
lärarkandidater från Mälardalens Högskola i Södertälje finnas med i Ditt barns 
klass. Vi kommer att genomföra två lektioner där vi fokuserar på barnens läs- 
och skrivinlärning med hjälp av lärplattan (iPad) som pedagogiskt verktyg. 
Elevernas deltagande i projektet är självfallet frivilligt och de har möjlighet att 
avstå alternativt avbryta sin medverkan. Under lektionen kommer vi att observera 
och föra skriftligt dokumentation av händelseförloppen. Materialet som vi får 
med oss från dessa tillfällen kommer vi sedan att använda i vårt 
examensarbete. Därför behöver vi veta om Ditt barn inte får observeras. Om så 
är fallet kan ni antingen meddela klasslärare Anna eller maila oss snarast 
möjligt angående detta på                    @student.mdh.se 
 
 
I vårt arbete kommer vi använda fiktiva namn, 
vilket innebär att barnens riktiga namn inte 
kommer nämnas eller stå med någonstans. 
Bilder på barnen eller skolans namn kommer 
heller inte benämnas i arbetet. 
 
 
Tack på förhand! 
 
Vänliga Hälsningar 
Linda Nordholm & Sandra Larsson 
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