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Sammanfattning En viktig grundstrategi för människors livslånga språkutveckling 

är läsförståelsen. Modern teknik, i form av IKT-verktyg, ska 
användas som ett redskap för att kunna kommunicera, producera 
och lära inom skolans alla ämnen. Forskning visar hur IKT-
baserad undervisning som utförs med stor varsamhet och 
eftertanke kan leda till ett meningsfullt lärande och att elevers 
läsförståelsekunskaper ökar. Syftet med den här studien är att 
undersöka lärares uppfattningar och förhållningssätt till IKT i 
svenskundervisningen, med fokus på läsförståelse. Studien har en 
kvalitativ ansats och empirin utgörs av intervjuer och 
observationer med 8 verksamma lärare på en skola med uttalad 
IKT-profil. Resultatet innefattar en rad olika anledningar som 
visar sig påverka lärares förhållningssätt till lärplattan i 
läsförståelseundervisningen. Exempel på sådana är pedagogisk 
medvetenhet, engagemang, rädsla, kompetensutveckling och 
variation. Studiens slutsats visar hur lärares pedagogiska 
medvetenhet förenat med kunskap påverkar deras arbete kring en 
IKT-baserad läsförståelseundervisning. Vidare forskning kring 
IKT i relation till kunskapsinlärning krävs för att lärare ska få 
ytterligare kunskap kring hur de kan arbeta med IKT-verktyg för 
att främja elevernas läsförståelsekunskaper.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Förord 

Idag används olika digitala verktyg för att underlätta vardagen, ur olika perspektiv. Att inte 
nyttja dessa medel i undervisningen för att på så vis ge eleverna möjligheter att verka och 
leva i samhället på ett framgångsrikt sätt känns för oss oundvikligt. Läsförståelse är ett 
område som berör alla elever genom hela skolgången och är en viktig kunskap för att kunna 
förstå och tolka texter i olika sammanhang. Vår nyfikenhet till hur vi, som framtida lärare, 
ska kunna undervisa elever på ett framgångsrikt sätt genom olika IKT-verktyg är det som 
ligger till grund för vårt examensarbete. Tillsammans har vi bidragit till empirin, analyserat, 
diskuterat och bearbetat fram vårt examensarbete. 
 
Vi vill rikta ett varmt tack till våra handledare, Bo Nurmi och Ing-Marie Svantesson, som 
hjälpt oss genom arbetets gång med både vägledning och konkreta tips för att föra arbetet 
framåt. Ett stort tack tillägnas de lärare som ställt upp och bidragit till insamlandet av vår 
empiri, utan er ingen studie. Vi vill även ägna ett stort tack till vår handledningsgrupp som 
bidragit med många givande samtal, kontinuerlig feedback och peppande ord som har hjälpt 
oss hålla rätt kurs arbetet igenom. Till sist, ett stort tack till varandra för att vi har hållit lågan 
uppe och tillsammans arbetat fram detta arbete i med och motgångar. Ensam är inte starkast! 
 
 
Lisa Folmanis och Annie Tovstedt 
 
31 maj 2017 
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1. Inledning 

Människan utvecklar språket genom hela livet och en viktig grundstrategi är läsförståelsen, 
som del i språkutvecklingen (Skolverket, 2016a). Precis som Gibbons (2013) påpekar är det 
viktigt att den som läser kan förstå och tolka texten, oavsett ämne och innehåll. Inom ämnet 
svenska i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11 
(Skolverket, 2016a) beskrivs hur elever ska arbeta med olika lässtrategier för att kunna förstå 
och tolka olika texter. Elever lär på olika sätt och det är viktigt att som lärare kunna erbjuda 
olika metoder av undervisning (Dahlgren, 2006). I Lgr 11 (Skolverket, 2016a) finns även 
beskrivet hur varje elev efter avslutad grundskola ska kunna använda sig av modern teknik 
som ett redskap för att söka kunskap, kommunicera, producera och lära inom skolans alla 
ämnen. IKT, informations- och kommunikationsteknologi, är ett begrepp som inte 
uttryckligen står i Lgr 11, men kan motsvara det läroplanen benämner modern teknik, såsom 
datorer, lärplattor och interaktiva tavlor. 
  
Områden som berörs inom IKT-användandet är interaktion och kommunikation, vilka även är 
faktorer som berörs i en kunskapsöverföring för lärande (SOU 2015:28). En viktig del i 
dagens kunskapssamhälle är att skapa undervisning som är meningsfull för eleverna (SOU 
2015:28). Tekniken kan ses som en faktor och metod vilken höjer elevernas motivation och 
intresse till att lära, något som Lindö (2002) beskriver. Samtidigt som hon menar att barn blir 
viktiga producenter istället för konsumenter, av sitt lärande, då de använder sig av diverse 
IKT-verktyg. Säljö (2009) är av en annan mening då han hävdar att IKT inte per automatik 
genererar en kunskapsutveckling för eleverna. Vidare beskriver han hur komplex 
kunskapsbildningen blir när eleverna själva får producera och värdera sitt lärande och att de 
formas av erfarenheter som ser annorlunda ut än de som tidigare varit dominanta, däribland 
läskulturen (Säljö, 2009).  
  
I PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, undersökning visar det sig att 
svenska elevers läsförståelse har försämrats, vilket kan vara en följd av minskat intresse och 
engagemang för läsning (Skolverket, 2012). PISAs, Programme for International Student 
Assessment, senaste mätningar visar däremot på en ökad läsförståelse, dock är ökningen 
marginell (Skolverket, 2016b). Flertalet forskare hävdar att ett läsintresse är av stor vikt för 
elevers läsförmåga (ibid). Användandet av olika medier och litteratur kan vara orsaken till 
sämre läsförståelse (Skolverket, 2016c). Forskare pekar på vikten av att som lärare dra nytta 
av elevernas medievanor i läsundervisningen för att nå en kunskapsutveckling (ibid). 
Gällande användandet av IKT-verktyg i undervisningen ligger Sverige långt ner på listan 
jämfört med andra länder (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2015). 
Samtidigt är Sverige ett land som har kommit långt gällande IT och IKT (SOU 2015:28). Att 
inte nyttja detta och utbilda elever till att på ett framgångsrikt sätt verka och fungera i vårt 
samhälle, genom olika IKT-verktyg, kan ses som oförnuftigt och en viktig aspekt i lärares 
planering av en meningsfull undervisning. Liberg (2006) förklarar hur användandet av IKT-
verktyg (så som datorer, lärplattor och internet) i undervisningen måste ske med stor 
varsamhet och eftertanke. Vidare menar Liberg (2006) att det finns en rad olika hjälpmedel 
att tillgå, men att det inte handlar om vilka man väljer utan hur man väljer att använda dem. 
  
Hur olika medier och tekniker används i undervisningen samt utifrån vilka riktlinjer, kan ses 
som något otydliga. Det är huvudmannen, tillsammans med lärarna, som ansvarar för att IKT 
används i undervisningen för att möta vad kursplanen säger. Forskning visar att intresset för 
teknik kan ses som en faktor till hur den faktiska användningen ser ut (SOU 2008:109). 
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Skolinspektionen genomförde 2011/2012 en granskning av hur IT/IKT används skolorna 
(Lund, 2012). Resultatet visade hur majoriteten av de granskade skolorna saknade en tydlig 
pedagogisk tanke i användandet av IKT. Kompetensutveckling efterfrågades av lärare, då de 
uttryckte en avsaknad av pedagogisk kunskap i hur verktygen kan användas och 
implementeras i undervisningen (ibid).  

1.1 Problemområde 

Styrdokumenten uttrycker hur elever ska använda och behärska modern teknik, IKT, för att 
utveckla kunskap inom skolans alla ämnen, däribland läsförståelse som en del i 
svenskundervisningen. Samtidigt visar PIRLS undersökning på bristfällig läsförståelse. Flera 
forskare menar att IKT-användandet är ett framgångsrikt arbetssätt för att nå en god 
läsförståelseutveckling (Skolverket, 2016c). Andra forskare menar dock att en sådan 
användning inte direkt leder till en utveckling inom läsförståelsen (Säljö, 2009). Forskning 
visar även hur lärare uttrycker en problematik i att skapa och genomföra en pedagogisk 
undervisning innehållande IKT-verktyg (Lund, 2012).  

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka lärares uppfattningar och förhållningssätt i praktiken gällande 
IKT i läsförståelseundervisningen inom svenskundervisningen.  
 
1.2.1 Forskningsfrågor 
 
Studiens frågeställningar är följande: 

• Hur använder lärare lärplattan i läsförståelseundervisningen? 
 

• Vad uttrycker lärare påverkar deras arbete med lärplattor i 
läsförståelseundervisningen?  
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2. Bakgrund 

Bakgrunden har till uppgift att bringa klarhet och ge inblick i vad tidigare forskning, relevant 
litteratur och ramverk uttrycker kring studiens problemformulering och syfte. De olika 
delarna berörs i kombination för att på ett nyanserat sätt ge en bred grund för studiens syfte. 
Här behandlas även centrala begrepp för studien, så som IKT och läsförståelse. De teman 
som berörs i kombination är; IKT och Läsförståelse i skolan, Kompetens och Förutsättningar, 
IKT och Samhället och Sociokulturellt perspektiv. Inledningsvis framförs vad forskning och 
ramverk säger angående IKT-verktyg i undervisningen och hur elevers 
läsförståelseutveckling kan påverkas av olika faktorer. Vidare redogörs för lärares 
förutsättningar och kompetens inom IKT i undervisningen. Därefter görs en inblick i hur 
samhället påverkar och formar skolans arbete med IKT-verktyg. Avslutningsvis redogörs för 
hur användandet av IKT-verktyg kan ses som ett kulturellt redskap genom det sociokulturella 
perspektivet.  

2.1 Centrala begrepp 

Under detta avsnitt presenteras begreppen IKT och Läsförståelse, vilka används frekvent i 
studien. 

2.1.1 IKT 

IKT, IT eller digital kompetens. Det finns flera begrepp och förklaringar som berör begreppet 
IKT. I den här studien har begreppet IKT valts och definierats utefter Ericsons (2013) 
definition. Samtidigt som begreppet är svårdefinierat benämner Ericson IKT som något som 
avser dels de konkreta verktygen, t.ex. dator och lärplatta, men även data, informationen som 
finns i de faktiska verktygen (ibid). Användandet av IKT har på senare år ändrat fokus, från 
ett teknikperspektiv till en mer pedagogisk användning av IKT (Trageton, 2014). 

2.1.2 Läsförståelse 

Läsförståelse är en förmåga som innebär att förstå, använda, reflektera över och engagera sig 
i läsningen, för att förstå olika texters innehåll samt utveckla sina mål och kunskaper 
(Skolverket, 2016b; Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009). För 
att utveckla sin läsförståelse underlättas processen av att uppgiften bland annat är intressant, 
meningsfull och att eleven själv ser syftet med uppgiften (Liberg, 2001). Eckeskog (2015) 
framför hur den viktigaste uppgiften lärare har gällande elevernas läsutveckling är 
utmaningen att de ska förstå det lästa i undervisningen. Reichenberg (2014) bekräftar att 
läsförståelseundervisning är en av skolans viktigaste uppgifter. För att förstå det lästa krävs 
att eleverna har med sig en förförståelse in i texten (Gibbons, 2013). Det är därför viktigt att 
läsningen innefattas av och utgår från ett innehåll som är bekant för eleverna och att de 
behärskar språket i det lästa mediet och att läraren skapar förutsättningar för detta (ibid). 
Komplexiteten i förmågan att utveckla sin läsförståelse är således stor. Reichenberg (2014) 
menar att det är genom läsförståelsen som eleverna tar till sig kunskaper i andra ämnen. 

2.2 IKT och Läsförståelse i skolan 

Flera studier och forskare visar hur IKT används i skolan på olika sätt och vilka både för- och 
nackdelar användandet kan få på elevers kunskapsutveckling gällande främst läsförståelse 
(Folmanis & Tovstedt, 2016). Karlsson och Sandqvist (2014) framför hur Sverige är ett land 
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där IKT har en central roll, vilket visar sig i undervisningen där flera skolor och lärare 
använder sig av olika digitala verktyg i undervisningen. Genom deras argumenterande 
litteraturstudie, vilken innefattar tidigare forskning kring IKT-användning hos svenska 
ungdomar, framkommer hur användandet av IKT-verktyg är det som påverkar elevernas 
kunskapsutveckling och inte själva tekniken i sig (ibid). Samtidigt som Karlsson och 
Sandqvist (2014) hävdar att användandet av IKT-verktyg är något som påverkar 
undervisningen menar Svensson (2013) genom sin studie hur lärarnas avsaknad av erfarenhet 
inom IKT-användning påverkar kunskapsutvecklingen. Svenssons (2013) resultat bygger på 
intervjuer av två lärare efter genomförd observerad undervisning, innefattande högläsning 
med en smartboard som stöd. Fokus var att skapa meningsfullhet hos fjärdeklassens 24 elever 
genom IKT-verktyget, men där undervisningen misslyckades. 
  
Genlott och Grönlund (2013) presenterar ett kvasiexperiment innefattande svenska elever i 
årskurs 1. I studien delades eleverna in i två testgrupper, där 41 elever deltog och två 
kontrollgrupper, där 46 elever deltog. Den förstnämnda undervisades genom iWTR, 
Integrated Write to Learn, vilket innebär att eleverna utvecklar sin läsning genom skrivning 
med hjälp av ett digitalt läromedel. Den sistnämnda gruppen undervisades genom 
“traditionell” undervisning, vilket innebär papper och penna. Vad som kom att undersökas 
var huruvida en metod för läs- och skrivutveckling, iWTR, eventuellt skulle bidra till att 
bland annat öka läsförståelsen hos eleverna i testgrupperna. Resultatet visar att eleverna i 
testgrupperna presterade betydligt bättre i läsförståelsetester än eleverna i kontrollgrupperna. 
Genlott och Grönlund (2013) beskriver att resultatet kan bero på att testgruppens 
undervisning innefattade en kombination av IKT-användande och ett socialt samspel mellan 
eleverna.  
  
En annan faktor som kan ha betydelse för elevers läsförståelse är hur de angriper texten 
beroende av dess utformning. Textnavigering och formatet på den lästa texten har visat sig 
spela roll för elevers läsförmåga. En empirisk studie har genomförts där 72 norska 
högstadieelever testades genom att jämföra deras läsförståelse efter att de läst en text på 
papper eller skärmar (Mangen, Walgermo & Brønnick, 2013). En slumpmässig uppdelning 
skedde mellan eleverna där hälften fick läsa på papper och den andra hälften på skärmar. 
Resultatet visar att eleverna som läste på papper hade en högre läsförståelse än de elever som 
läste på skärmar. Forskarna beskriver att resultatet är en följd av att eleverna använder olika 
strategier när de navigerar i texten beroende på dess utformning (ibid).  
  
Andra studier visar hur IKT som pedagogiskt verktyg kan bidra till ökad läsförståelse och 
motivation hos eleverna. Fälth, Gustafson, Tjus och Svensson (2014) har genomfört en 
semistrukturerad intervjustudie där 18 undervisande lärare deltog. Lärarna ingick i en tidigare 
genomförd interventionsstudie där datorbaserad lästräning för 130 elever i årskurs 2 var i 
fokus. Syftet var, bland annat, att undersöka hur en IKT-baserad undervisning kan utveckla 
elevers läsförståelse utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Studiens resultat visar hur både 
eleverna och lärarna i studien kände en ökad motivation vid en datorbaserad 
läsförståelseträning och att det var den direkta feedbacken från datorn som sågs som den 
bidragande orsaken till detta (Fälth et al., 2014).  
 
Sammanfattningsvis visar forskning att IKT har en central roll i den svenska skolan där 
läsförståelsen kan utvecklas genom olika IKT-verktyg på ett framgångsrikt sätt. Samtidigt 
visar även forskning hur olika lässtrategier och tillvägagångssätt vid läsning kan påverka 
elevernas läsförståelseutveckling, bland annat genom vilket format texten läses. Säljö (2009) 
menar att elevernas sätt att angripa en text beror på dess form och sammanhang och att 
eleverna orienterar sig i texterna genom olika strategier. IKT-verktyg kan bidra till 
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motivation, både för lärare och elever, genom den direkta feedback som den ger möjlighet 
till.  

2.3 Kompetens och förutsättningar 

Sheridan och Samuelsson Pramling (2003) uttrycker i en artikel som berör lärarutbildningen 
och lärarkompetens i Sverige, hur IKT kan ses som en faktor till lärande, men att det inte 
finns någon självklar koppling mellan IKT-användning och själva lärandet. Artikelns syfte 
var att diskutera hur lärares utbildning och lärarkompetens påverkar elevernas förmåga att 
lära genom IKT-verktyg. I artikeln benämns inga specifika lärare, utan lärare verksamma i 
Sverige berörs generellt. Forskarna menar samtidigt att genom lärares kompetens och 
erfarenhet kring IKT kan ett lärande innefattande IKT-verktyg ske. För att användandet ska 
bli effektivt så krävs tid och ansträngning av lärarna (ibid).  
  
I skollagen (SFS 2010:800) kap 2 § 34 står det att huvudmannen, rektorn, ska skapa 
förutsättningar för att personalen i skolenheterna ska få kompetensutveckling. Paragrafen 
som följer, § 35, påtalar även att det är i rektorns uppgift att se till att lokaler och utrustning 
finns efter behov för att utbildningen ska nå sitt syfte (ibid). Stuart, Mills och Remus (2009) 
har genomfört en undersökande studie där 64 rektorer, från Nya Zeeland deltagit för att ge 
svar på vilken inverkan de har på IKT-användning i skolan. Forskarna har tittat på 
skolledarnas inställning till IKT utifrån bland annat hur ofta de använder sig av IKT-verktyg 
och tillgången till dem på skolorna. Resultatet visar att en hög IKT-användning och 
inställning till verktygen bland lärarna, påverkades av en hög teknisk kompetens bland 
rektorerna, samtidigt som de med mindre kunskap och erfarenhet inte visade sig vara 
motiverade att påverka användandet i undervisningen (Stuart et al., 2009).  
  
Player-Koro (2012) har utfört ytterligare en studie som berör förutsättningar för IKT-
användning. I en kvantitativ studie har hon undersökt vilka vanliga faktorer som kan vara av 
betydelse för lärares användning av IKT i undervisningen. Studiens empiri bygger på 210 
besvarade enkäter från svenska lärare som alla använde sig av IKT i sin undervisning. 
Studiens resultat visar att flera sammanhängande faktorer kring lärarnas arbetssätt med IKT 
påverkade deras användning. Dessa faktorer var bland annat graden av användning, men även 
inställning (Player-Koro, 2012). Player-Koro (2012) kommer även fram till att en specifik 
positiv erfarenhet som upplevts tillsammans med eleverna och kollegorna verkar underlätta 
en kvalitativ utformning av IKT-undervisning för lärarna.  
  
En annan rapport genomförd av Balanskat, Blamire, och Kefala (2006) förespråkar en 
verksamhet där lärarna blir erbjudna en kontinuerlig och strukturerad kompetensutveckling 
för att genom den utveckla sin undervisning innefattande IKT-verktyg. Rapporten är en 
sammanställning av 17 studier genomförda i Europa. Studierna berör hur lärare arbetar med 
IKT i undervisningen. I kompetensutvecklingen menar de att lärarnas motivation och 
självförtroende gällande användning höjs samt att lärarna vågar experimentera mer med den 
moderna tekniken (ibid). Forskningsrapporten visar även hur kvaliteten och kvantiteten på 
kompetensutvecklingen spelar stor roll för lärarnas kompetensutveckling.  
  
Moss, Jewitt, Levaãic, Armstrong, Cardini och Castle (2007) resultat liknar föregående 
nämnda gällande behovet av kompetensutveckling. Forskarnas resultat visar även vikten av 
att lärarna ges utrymme att diskutera dilemman de uppmärksammat i undervisningen med 
varandra. Detta för att öka den pedagogiska medvetenheten kring användandet av verktygen. 
Moss et al. (2007) har utfört en studie för att utvärdera effektiviteten av interaktiva 
whiteboards i gymnasieundervisningen i London. Studien utfördes genom olika metoder 
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däribland fallstudier och statistisk analys av elevresultat, även undersökning av tillgänglighet 
och användning undersöktes för att komma fram till resultatet. Ytterligare resultat Moss et al. 
(2007) redogör för är hur lärarnas användning berodde på vilken kunskap de har sen tidigare. 
Ju högre kunskap desto lättare att hitta nya vägar att anpassa IKT-verktyget till 
undervisningen och förena dem med den pedagogiska medvetenheten i undervisningen.  
  
Mishra och Koehler (2006) har utfört en longitudinell studie på fem år, där de har format ett 
ramverk för att se till lärares kompetensutveckling inom teknologin genom pedagogisk 
medvetenhet. Ramverket är inte framtaget för en specifik grupp lärare, utan för att kunna se 
till hur IKT-verktyg kan användas på ett medvetet sätt i undervisningen. Deras undersökning 
visar att lärare med hjälp av en ökad medvetenhet kan behandla verktygen med en större 
didaktisk eftertanke i undervisningen (Mishra & Koehler, 2006). Mishra och Koehler (2006) 
kommer även fram till vikten av att lärare får reflektera över sin komplexa kunskap, såsom 
den digitala komplexiteten, där ett erfarenhetsutbyte mellan kollegor kan leda till en 
fördjupad kunskap. 
  
Higgins (2010) presenterar en studie som visar hur ny teknik i skolan kräver tid för 
pedagogisk omformning och möjlighet för lärare och elever att kunna påverka 
implementeringen. Studien innefattas delvis av 68 intervjuer med lärare som deltagit i ett 
projekt i England där interaktiva whiteboards introducerats som en form av IKT-verktyg. 
Fokus för studien var att se till implementeringen av interaktiva whiteboards, som en form av 
tekniskt verktyg, och hur det effektiviserade lärarnas undervisning och elevernas kunskaper 
inom svenska och matematik. Lärarna i studien uttryckte en positiv inställning till verktyget, 
men att de samtidigt påpekade vikten av stöttning vid implementering av nya verktyg. 
  
Forskning visar hur både lärares och rektorers förhållningssätt och kompetens påverkar 
användandet av IKT-verktyg. Det finns även framtagna ramverk som visar på hur lärares 
pedagogiska medvetenhet blir synlig i ett arbete med IKT-verktyg. Kompetensutveckling 
inom och tid till implementering av olika IKT-verktyg framträder som betydelsefulla 
förutsättningar för lärarna, för att de ska kunna använda IKT-verktyg på ett kvalitativt sätt i 
undervisningen.  

2.4 IKT och samhället 

Som tidigare nämnts i Karlsson och Sandqvists (2014) studie, kan undervisningen spegla 
samhällets utveckling av IKT, då den används frekvent på vissa skolor. Däremot visar 
Organisation for Economic Co-operation and Development (2015) att IKT-användningen 
mellan skolor varierar. Inköpen av tekniken till skolor har trots variation av användning ökat 
de senaste åren, vilket bekräftas i Skolverkets (2013) sammanställning gällande IT-
användning och IT-kompetens. Det som även blir tydligt i Skolverkets (2013) 
sammanställning är den stora skillnaden på utrustning av verktyg mellan skolor i landet. Som 
tidigare nämnt har Sverige kommit långt i digitaliseringen, men trots datortätheten inte är i 
framkant när det kommer till att nyttja IKT i undervisningen (SOU 2014:13).  
  
Det svenska samhället blir allt mer digitaliserat (SOU 2015:28), således kan ovanstående 
information inge en oro. Precis som Lgr 11 (Skolverket, 2016a) skriver ska elever förberedas 
i skolan inför sin kommande roll i samhället som medborgare. Det innebär att ta plats på 
arbetsmarknaden där de med stor sannolikhet kommer behöva behärska den rådande 
digitaliseringen. Det blir allt viktigare att lärare tar sig an uppgiften att undervisa elever med 
hjälp av de aktuella IKT-verktygen. Carlgren och Marton (2000) och Jedeskog (2000) 
beskriver information- och kommunikationsteknologin och menar att den inte kommer att ta 
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över lärarens roll som kunskapsförmedlare. Däremot bör läraren se IKT som ett sätt att vidga 
elevers kunskaper och öka förutsättningarna till ett lärande (ibid). Dagens samhälle och skola 
bekräftar ovanstående litteratur, då IKT inte tagit över lärarens roll trots de år som gått sen 
litteraturen skrevs. 

2.5 Sociokulturellt perspektiv och IKT 

Lim och Hangs (2003) studie undersöker IKTns integration i undervisningen ur ett 
sociokulturellt och pedagogiskt förhållningssätt. Resultatet som presenteras är utifrån en 
pilotstudie genomförd på en grundskola i Singapore. Resultatet bygger på 15 observationer 
av undervisning innefattande IKT och 8 intervjuer med verksamma lärare. Genom intervjuer 
och observationer framkommer det hur IKTns möjliga väg till lärande kan vara beroende av 
miljön och situationen verktygen används i (Lim & Hang, 2003). Utifrån studien drar 
forskarna en slutsats om att det inte finns något verktyg som i sig är bra eller dåligt. 
Effektiviteten av lärandet, menar forskarna, kommer inte från verktyget i sig, utan det handlar 
om de aktiviteter som utförs med hjälp av verktyget i samspel (ibid). 
  
Det sociokulturella perspektivet är något som flera forskare tar sin utgångspunkt i när de 
redogör för olika former av undervisning, som genererar ett meningsfullt lärande för 
eleverna. Perspektivet visar sig ligga till grund för olika undervisningsmetoder där 
meningsskapande bygger på eleverna som utgångspunkt och där den faktiska mottagaren 
spelar en viktig roll (Genlott & Grönlund, 2013; Svensson, 2013). En koppling till det 
sociokulturella perspektivet kan även göras med IKT-verktyg som kulturella redskap. Säljö 
(2015) framför Vygotskijs definition av kulturella redskap, vilket är en kombination av 
fysiska och mentala resurser. Fysiska redskap är sådant som hjälper oss människor att utföra 
ett arbete som vi inte kan göra enbart med vår egen kropp, exempelvis en hammare. Mentala 
resurser menar Vygotskij är sinnets verktyg och hjälper oss att mediera, förstå och förmedla, 
världen för oss själva och andra. Ett kulturellt redskap nämns som en artefakt genom vilken 
människan approprierar, tar till sig kunskap (ibid). IKT-verktyget i sig är inte en artefakt, 
men då den tas in i undervisningssyfte görs den till artefakt och således även till ett kulturellt 
redskap. Säljö (2014) förklarar hur vi genom olika fysiska kulturella redskap samlar våra 
erfarenheter som vi sedan använder för olika syften. Vidare menar Säljö (2014) hur 
människan skapar olika kulturella sammanhang mellan varandra där vi använder och skapar 
olika verktyg för att förstå den värld vi lever i. Lärplattan kan ses som ett kulturellt redskap 
när den används i undervisningen.  

2.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har fyra områden identifierats utifrån den tidigare forskningen för vidare 
arbete i den här studien. Områdena är: Inställning, Kunskap, Förutsättning och Undervisning. 
Området Inställning är utifrån vad den tidigare forskningen tar upp gällande lärares 
förhållningssätt och erfarenhet kring IKT-verktyg. Kunskap ses utifrån vilken 
kompetensutveckling skolan erbjuder lärarna, men går även in i området Förutsättning, vilket 
kopplas till det kollegiala arbete lärarna erbjuds på sin arbetsplats. Området gällande 
Undervisning utkristalliseras utifrån lässtrategier och undervisningsmetoder samt vilka 
textformat som på olika sätt kan nyttjas i läsförståelseundervisningen. 
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3. Metod 

I följande avsnitt redogörs för den här empiriska studiens utformning och vilka metoder som 
använts. Genom en kvalitativ ansats har studiens syfte och forskningsfrågor, kring vad lärare 
uttrycker påverkar deras sätt att genomföra läsförståelseundervisning och hur de genomför 
läförståelseundervisning innehållande IKT-verktyg, besvarats. Inledningsvis beskrivs vilken 
vetenskapsteoretisk ansats som valts för studien. 

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats - Etnografi  

För att tolka ett fenomen eller en företeelse i olika studier eller sammanhang utgår den 
forskande från någon form av teori. Den här studien inspireras av ett etnografiskt 
förhållningssätt, vilken kan beskrivas som en form av fältstudie eller deltagande observation 
där även intervjuer utgör en del av studiens empiri (Kullberg, 2014). Valet av 
forskningsmetodik grundar sig i det undersökande arbetssättet för att försöka besvara studiens 
syfte och frågeställningar då vi vill undersöka lärares förhållningssätt och uttryck kring IKT i 
läsförståelseundervisningen. Bryman (2011) påtalar att en etnografisk studie utförd i ett 
examensarbete även kan benämnas för en mikro-etnografi, då det inte är en fullskalig 
etnografisk studie. 
  
Kullberg (2014) framför att etnografen har en god teoriförankring inför arbetet, där teorin 
bidrar till studiens analys av materialet som berörs i resultatet, som en form av 
analysinstrument. Det är viktigt att veta utifrån vilka perspektiv man ska observera/analysera 
något. Kullberg (2014) beskriver hur den etnografiska forskaren har ett reflexivt 
förhållningssätt. Detta innebär att forskaren inte enbart reflekterar över empirin, utan även 
den verklighet som forskningen genomförs i. Elvstrand, Högberg och Nordvall (2015) hävdar 
att studier genomförda med inspiration av etnografin ger en så rik bild av sammanhanget som 
studerats som möjligt, vilket vi i största utsträckning har försökt ge genom studiens analys. 
  
Som etnograf beskriver Kullberg (2014) hur det finns olika punkter eller områden att förhålla 
sig till, så som; kunskap, verkligheten och människan. Synen på kunskap sker i relation till 
lärandet då dessa är starkt sammankopplade. Det är genom empirin kunskap om omvärlden 
blir synlig för människan, både explicit och implicit (Kullberg, 2014). Explicit är den synliga 
kunskapen, som forskaren kan uppleva och tolka. Implicit är den dolda kunskapen, då 
forskaren går på djupet av det upplevda. Både den explicita och den implicita kunskapen blir 
synlig i uppfattningar och används för tolkning (ibid). Vad det gäller verkligheten är 
etnografen intresserad av hur informanterna uppfattar och agerar i den observerade miljön. 
Människosynen inom etnografi bygger på att människan beskrivs som fri och har möjligheten 
att påverka sin omvärld. Etnografen vill förstå människans uttryck och handlingar. Kullberg 
(2014) beskriver det etnografiska arbetet utifrån tre stora delar: Förberedelse för fältet, 
Genomförande av fältarbete och Avslutande arbete med avslutande analys. Utifrån dessa 
redogörs nedan för studiens datainsamling, urval, etiska överväganden och databearbetning. 

3.2 Insamling av tidigare forskning 

För att skapa en teoretisk grund inför en kvalitativ studie krävs relevant tidigare forskning. 
Det här görs för att forskaren ska skapa sig en god uppfattning och kunskap kring området. 
Insamling av tidigare forskning inleddes med att utgå från tidigare examensarbete (Folmanis 
& Tovstedt, 2016) som berör ett liknande område. En del forskning kom att vara av intresse, 
samtidigt som en del inte berörde den här studiens syfte. Som en följd av detta fick 
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bakgrundsteorin kompletteras med ytterligare relevant forskning för området. Insamlingen av 
ny data tog form genom sporadiska sökningar och läsning av tidigare arbeten och 
avhandlingar med liknande syfte, där ett flertal källor kom att vara av intresse för den här 
studiens syfte. 

3.3 Datainsamling genom intervjuer och observationer 

Inledningsvis i insamlingen tillfrågades och informerades huvudmannen personligen, på den 
utvalda skolan, om studiens syfte och omfattning. Val av undersökningsplats och informanter 
berörs vidare under urval. För att få tillgång till den miljö och dess verksamma lärare 
användes en så kallad öppen etnografi, vilket Bryman (2011) beskriver underlättar 
forskningen. Öppen etnografi innebär att forskaren har en öppen roll och berättar om studiens 
syfte och tillvägagångssätt för informanterna, vilket utfördes genom personliga möten inför 
datainsamlingens följande faser.  
  
Följande steg i datainsamlingen utgjordes av utformningen av intervjuer, som Kullberg 
(2014) beskriver bör karaktäriseras av samtal där dialogen är viktig. Esaiasson (2012) menar 
på vikten av att ha korta frågor, i sin intervjuguide, där svaren ges stort utrymme för att skapa 
en givande dialog. Med dialogen i fokus var det av vikt att inte ställa ytliga frågor som endast 
kunde besvaras med ja eller nej, då det inte skulle svara mot studiens syfte. Frågorna som 
utformades är således öppna vilket är typiskt för djupinterjuver (Kullberg, 2014; Esaiasson, 
2012). Utgångspunkterna i frågorna skapades vid insamlandet av tidigare forskning. Genom 
den tidigare forskningen kom fyra områden av intresse: Inställning, Kunskap, Förutsättning 
och Undervisning. Vid utformningen av frågorna togs dessa områden från den tidigare 
forskningen i beaktan till vad den här studiens syfte och forskningsfrågor var ämnade att 
svara på, vilket resulterade i intervjuguidens frågor. Till intervjuguiden (se bilaga A) och 
frågorna användes uppföljningsfrågor, vilket Esaiasson (2012) menar ger svaren mer nyans. 
En sådan fråga var exempelvis: Hur har kompetensutvecklingen hjälpt dig i din 
undervisning? På vilket sätt då?  
  
Inför intervjuerna testades frågorna på några lärarstudenter, för att se vilka möjliga svar de 
kunde resultera i och om omformulering krävdes. Kullberg (2014) benämner metoden för 
pilotintervjuer, vilket hon menar hjälper forskaren besvara studiens syfte. Varför frågorna 
besvarades av lärarstudenter och inte av lärare, var på grund av att vi enbart ville se till 
frågornas utformning och hur de uppfattades av någon som har kunskap inom ämnet. 
Lärarstudenter valdes även för att tillgången till deras tankar och åsikter var lättillgängliga för 
oss som forskare i förhållande till lärare. Syftet med pilotintervjuerna var att se om frågorna 
skulle kunna besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Momentet gav insikt i att en del 
frågor fungerade, medan andra behövde justeras och de tidigare nämnda områdena 
omarbetades för att svara mot studiens syfte på ett tydligare sätt. Omarbetningen presenteras 
vidare under databearbetning i form av teman och kategorier.  
  
Därefter utfördes studiens intervjuer i informanternas verksamhetsmiljö och de varade ca 30 
minuter vardera. Intervjuerna genomfördes med båda forskarna närvarande. Totalt utfördes 
sju intervjuer där en utav dessa genomfördes med två lärare närvarande som en följd av 
tillgänglighet och önskemål från en lärare. Dokumentation av intervjuerna skedde med hjälp 
av ljudupptagning. Bjørndal (200) menar att dokumentation genom ljudupptagning erbjuder 
en konservation av information och ger en detaljerad bild av empirin. Insamlingsmetoden 
kom att spela stor roll vid senare analysarbete. 
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Data samlades även in genom deltagande observationer under fyra olika lektionstillfällen, 
med fyra olika lärare, innefattande svenskundervisning. Alvesson och Sköldberg (2008) 
beskriver de deltagande observationerna som en form av metodteknik som kännetecknar en 
etnografisk studie. Vid observationerna användes ett observationsprotokoll för 
dokumentation (Tabell 1). Protokollet innehöll observationsteman och det i liknelse med vad 
Kullberg (2014) menar kring att allt inte kräver observation, utan vissa delar kan väljas ut. 
Även Lalander (2011) beskriver vikten av att begränsa sig i sina observationer, främst vid 
denna typ av studie där tiden är knapp. De fyra observationsteman visas i protokollet nedan.  
 
  

Observationstema Vad 
sker? 

Reflektion 

HUR ANVÄNDER LÄRAREN IKT-VERKTYGET NÄR HEN PRESENTERAR 
UNDERVISNINGEN/UPPGIFTEN FÖR ELEVERNA 

    

HUR SYNLIGGÖR LÄRAREN LÄSFÖRSTÅELSEN FÖR ELEVERNA I ARBETET 
MED LÄRPLATTA? 

    

HUR VISAR SIG LÄRARENS KOMPETENS INOM VERKTYGET?     

PÅ VILKET SÄTT LÅTER LÄRAREN ELEVERNA ANVÄNDA IKT-
VERKTYGET? 

    

ÖVRIGT     

 
Tabell 1. De utvalda teman i observationsprotokollet baserades på tidigare forskning och 
intervjufrågorna som togs fram i studien i förhållande till syfte och forskningsfrågor. 
Observationsprotokollet innehåller även en del för övriga händelser och reflektioner för att ge 
utrymme till övriga, för studien, intressanta delar.  
  
Observationerna utfördes i ca 20-40 minuter vid fyra olika lektionstillfällen, sammanlagt 
utfördes observationerna i ca 1 timme och 50 minuter. De låga antalet observationer var en 
följd av tillgänglighet till relevant undervisning. I datainsamlingen intogs en passiv roll av 
oss forskare, vilket Bjørndal (2005) benämner observation av första ordningen. I 
observationsrollen var huvuduppgiften att enbart observera, för att ha fullt fokus på det som 
skulle observeras (ibid). Det medvetna metodvalet togs med koppling till studiens syfte och 
det faktum att allt som skedde i klassrummet inte var av intresse för studien. Som 
observatörer intogs en diskret placering i klassrummet varifrån observationerna skedde. 

3.4 Urval 

Den utvalda skolan där huvudmannen och informanterna är verksamma har en uttryckt profil 
och önskan om ett aktivt och medvetet förhållningssätt till IKT-verktyg. Skolan var därmed 
av intresse för studiens syfte, vilket Kullberg (2014) menar är av vikt i en etnografisk 
forskningsansats, då informanterna arbetar aktivt med IKT-verktyg och har således en viss 
kunskap om det vi önskade undersöka. Inför studien skickades ett informationsmail till en så 
kallad nyckelinformant, som Bryman (2011) beskriver kan vara av vikt att ha i en etnografisk 
studie. Valet av nyckelinformant baseras på tidigare kontakt i andra forskningssammanhang. 
Nyckelinformanten fungerade som vår kontaktperson på den valda skolan. 
  
Åtta lärare från den utvalda skolan kom att utgöra informanterna i studien och valdes utifrån 
ett bekvämlighetsurval, som baserades på vilka som var på plats och tillgängliga då skolan 
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besöktes. Besöket på skolan genomfördes tre veckor innan intervjuerna. Denna form av urval 
beskriver Bryman (2011) som typiskt för en etnografisk studie och menar att forskaren 
intervjuar och observerar de individer som finns tillgängliga i den utvalda miljön. Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2011) hävdar att ett urval mellan sex och åtta informanter ur en 
specifik grupp ger ett nyanserat underlag vid intervjuer, vilket identifierades i informanternas 
svar. Antalet informanter och observationstillfällen är anpassade utefter studiens omfattning 
och tillgång av informanter och deras undervisning. Samtliga informanter blev inte 
observerade som en följd av brist på tillgänglighet och svårigheter i att observera 
undervisning som berörde studiens syfte. 
  
Samtliga informanter som deltog i studien har erfarenhet av IKT-arbete sedan minst fyra år 
tillbaka, utom en. Skolan, som i den här studien kommer att benämnas Solskolan, där 
informanterna är verksamma inledde en satsning inom IKT/Lärplatta år 2013. Satsningen 
innebar att varje elev mellan årskurs 1 och 6 fick tillgång till varsin lärplatta i 
undervisningen. Informanterna som deltagit i studien har olika utbildningsbakgrund som 
sträcker sig från tidigarelärare i årskurs 1-7 i alla ämnen, till en utbildning med två eller tre 
ämnen som grund. Gemensamt för alla lärare är att de har utbildning och undervisar i ämnet 
svenska. Informanternas yrkesverksamma år som lärare varierar mellan 11 till 39 år. 
  
Nedan följer en tabell (Tabell 2) kring studiens informanter för att ge en överblick av studiens 
urval. De fiktiva namnen används resultatdelen. Under referensnummer står I för Intervju och 
O för Observation. 
  

Referens- 
nummer 

Fiktivt 
namn 

Utbildning Examensår Verksam på 
Solskolan sedan år 

Nuvarande årskurs och 
undervisande ämnen 

I1 Sara 1-7 (Sv, SO, Eng) 2003 2010 åk 5 Sv/So/Eng 

I2 & O1 Petra 1-7 (Sv, So) 1999 2014 åk 3 Alla ämnen 

I3 Julia 1-6 (Sv, Ma) 2000 1998 åk 2 Alla ämnen 

I4 Annika 1-6 (Sv, Ma, Eng, 
So, No) 

2006 2008 åk 2 Alla ämnen 

I5 Kerstin 1-6 (Sv, Ma, Eng, 
So, No) 

1978 1985 åk 3 Sv/So/Eng 

I6 & O2 Tina 1-6 (Sv, So) 2006 2007 åk 4 Alla ämnen  

I7 & O3 Eva F-6 (Sv, Ma, 
Eng, So, No) 

1997 1997 åk 1 Alla ämnen 

I8 & O4 Maja 1-6 (Sv, Ma)  1997 2016 åk 1 Alla ämnen 

  
Tabell 2. 

3.5 Etiska överväganden 

Vid olika former av forskning som berör individer finns det ett flertal etiska överväganden att 
förhålla sig till för att skydda de människor/organisationer som deltar. I den här studien har 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer följts. Principerna har till uppgift att fungera som 
riktlinjer i förhållandet mellan forskaren och undersökningspersonerna samt belyser 
forskarens ansvar i forskningssammanhang (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom att det enbart 
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var lärarna som intervjuades och utgjorde fokus under observationerna informerades enbart 
dem kring studiens syfte. Eleverna blev informerade vid observationstillfället om 
forskningsdeltagandet och att fokus var på läraren och därmed blev inte deras vårdnadshavare 
informerade. 
  
Principerna delas in i fyra huvudkrav. Informationskravet är ett krav som berör forskarens 
skyldighet att informera berörda individer om studiens syfte och att deras deltagande är 
frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). I den här studiens urvalsfas tilldelades de berörda ett 
informationsbrev innefattande studiens syfte och omfattning (se bilaga B). Deltagarna 
informerades även muntligt kring studien. I informationsbrevet fanns även en samtyckesdel 
vilken kan överföras till Samtyckeskravet. Ett samtycke ska alltid finnas, då de deltagande har 
en aktiv roll i forskningen, vilket de har då de utgör studiens empiri (Vetenskapsrådet, 2002). 
Samtyckeskravet innebär även att den deltagande när som helst under studiens gång har rätt 
att avbryta sitt deltagande oberoende av anledning (ibid).  
  
Ytterligare ett etiskt krav är Konfidentialitetskravet. Detta krav innebär att alla deltagande 
parter i en forskning ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och uppgifter som 
kan vara känsliga för individerna ska under inga omständigheter vara tillgängliga för 
utomstående (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna och urvalsplatsen i den här studien har 
tilldelats fiktiva namn för att skydda deras identitet och möter på så vis 
Konfidentialitetskravet. De fiktiva namnen användes i såväl bearbetningsdelen som 
resultatpresentationen. Den fjärde principen handlar om att det insamlade materialet och 
resultatet i studien inte får nyttjas i något annat sammanhang. Detta benämns Nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002) och har följts i denna studie på så vis att ingen spridning av empiri 
har skett. Empirin har förvarats så att ingen obehörig kunnat ta del av materialet och efter 
studiens genomförande har allt material förstörts.  

3.6 Databearbetning och analys av intervjuer och observationer  

Bearbetning av empirin inleddes med att lyssna på ljudupptagningen från intervjuerna. 
Följande steg var att transkribera materialet från ljudupptagningen. Bryman (2011) menar att 
det inte alltid är relevant att transkribera allt material, då ljudinspelningens alla delar kanske 
inte är användbara. Det här togs i beaktan vid transkribering genom att diverse uttryck, såsom 
skratt och konjunktioner inte transkriberades. Transkriberingen var ett omfattande arbete som 
möjliggjorde fortsatt analysarbete, då informanternas formuleringar och uttryck bevaras samt 
synliggjordes i text. Efter transkribering av ljudupptagningarna lästes materialet igenom.  
  
I en etnografisk studie beskriver Kullberg (2014) att det är empirin som används för analys 
och skapandet av teorier. I studiens bearbetning är det empirin som har fört analysen framåt. 
Vidare analysarbete tog form genom skapande av teman i transkriberingen med hjälp av 
färgkodning. Under intervjuerna, transkriberingen och genomläsningen av empirin 
uppmärksammades delar som återkom hos informanterna. Det transkriberade materialet gav 
möjlighet till en uppfattning av det empiriska materialet och teman identifierades kring vad 
lärare uttryckte påverkade deras förhållningssätt till lärplattan utifrån studiens syfte och 
forskningsfrågor. Teman som återkom var: egna erfarenheter och intresse, tillgänglighet, 
möjlighet till individualisering, kompetensutveckling och kollegialt arbete i olika former.  
  
De olika teman utkristalliserades och användes som grund för skapandet av kategorier som 
senare kom att användas i resultatpresentationen till en början. I denna bearbetningsfas 
användes en form av tema- och kategoritabell (se bilaga C) för att på ett tydligt sätt 
strukturera empirins innehåll. Utformandet av teman och kategorier omarbetades flera gånger 
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med syftet att svara mot studiens forskningsfrågor. Omarbetningen kom av att de olika 
kategorierna gick in i varandra och för att fokusera på innehållet krävdes således 
omarbetning. Analysen har således skett löpande genom arbetets gång. De färdigställda 
teman blev: Anledningar till användandet av lärplattan i läsförståelseundervisningen och 
Förhållningssätt till användandet av lärplattan i läsförståelseundervisningen. Kategorierna 
under dessa teman resulterade i; Medvetenhet, Engagemang, Rädsla, Kompetensutveckling 
samt Variationer av användning och Variationer av innehåll (se bilaga C). 
  
Relevanta citat utefter färgkodningens teman plockades ut ur transkriptionerna för vidare 
analysarbete. Citaten placerades i en kategoritabell (se bilaga D), baserad på tema och 
kategoritabellen, för att tydliggöra innehållet ytterligare. De valda citaten som kom att 
användas i resultatdelen representera helheten av vad som framkom under intervjuerna. Både 
citatbearbetning och kategorisering skedde parallellt under hela analysprocessen. Det var inte 
enbart intressant att se till hur många som sagt någonting, utan informanternas uttryckta 
likheter och skillnader som svarade mot studiens syfte och frågeställning togs även i beaktan 
och fördes in i kategoritabellen.  
  
Observationerna bearbetades efter att de ägt rum genom läsning av de anteckningar som 
tagits. Eftersom intervjuerna genomfördes och bearbetades (till viss del) innan 
observationerna genomfördes fanns redan en viss identifiering av olika kategorier, vilka även 
användes i bearbetningen av observationerna. Analysen har således skett löpande genom 
arbetets gång, något som Kullberg (2014) benämner som en fortlöpande analys. Lalander 
(2011) beskriver denna form av analysarbete som karakteristiskt för en etnografisk studie där 
forskaren allt eftersom får en större förståelse för sammanhanget och knyter an till olika 
teoretiska områden. Detta var något som i studien blev extra tydligt genom observationerna i 
förhållande till intervjuerna.  
  
De lektionstillfällen som observerades bekräftade informanternas uttryck i intervjuerna, men 
det uppkom även skillnader mellan uttalanden och förhållningssätt. Anteckningar från 
observationerna fördes in i en liknande kategoritabell som användes för intervjuerna (se 
bilaga E). Det observerade materialet krävde därför ingen färgkodning, utan fördes in i 
kategoritabellen utefter de likheter och skillnader som uppmärksammats och därefter valdes 
relevanta och representativa delar ut som användes i resultatpresentationen.  
  
I valda delar av analysarbetet användes vissa sociokulturella begrepp för att på ett 
meningsfullt sätt redogöra för empirin i resultatet. Dessa begrepp är mediering, kulturella 
redskap, stöttning och appropriering. 

4. Resultat och analys av empiri 

Resultatet har tagit form genom bearbetning, analys och tematisering/kategorisering av 
studiens insamlade empiri. Kvalitativa studier likt den här baseras i hög grad av tolkning, 
vilket framkommer i analysen. Nedanstående rubriker: Anledningar till användandet av 
lärplattan i läsförståelseundervisningen och Lärares förhållningssätt till lärplattan i 
läsförståelseundervisningen samt underrubriker är framtagna för att svara mot studiens syfte 
och forskningsfrågor kring vad som påverkar lärares användning av IKT-verktyg i 
svenskundervisningen och hur de använder lärplattan i läsförståelseundervisningen. I 
resultatet kommer empiri, som på olika sätt svarar mot studiens syfte, presenteras i 
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förhållande till varandra genom analys. Avslutande görs en sammanfattning där uttryckta och 
observerade delar från vardera avsnitt skrivs fram.  

4.1 Anledningar till användandet av Iärplattan i 
läsförståelseundervisningen 

Bland lärarna framkommer flera olika anledningar som visar sig vara av betydelse för dem i 
användandet av lärplattan i läsförståelseundervisningen. Resultatet presenteras under följande 
rubriker: Pedagogisk medvetenhet, Engagemang genom nyfikenhet, Rädsla - okunskap, 
tidsbrist och teknikstrul och Kompetensutveckling - kollegialt arbete.  

4.1.1 Pedagogisk medvetenhet  

Lärarna fick under intervjuerna svara på frågan kring hur deras kunskaper inom IKT och 
läsförståelse påverkar deras sätt att planera och arbeta med läsförståelseundervisning 
innefattande IKT-verktyg. I empirin framkommer en form av pedagogisk medvetenhet som 
anledning, vilken visar sig påverka lärarnas användande av lärplattan i undervisningen, på 
olika sätt.  

 ... det är ju inte bara att slänga fram ett program och tro att det är någonting 
utan du måste ju veta, du måste hela tiden veta vad du gör...varför gör jag 
det här, vad är det för syfte med detta? (Eva) 

Vanligt förekommande bland lärarna är ett uttryckt ansvar vid planering och i undervisning, 
något som Eva uttrycker när hon får svara på frågan kring hur hennes kunskaper påverkar 
undervisningen. Maja har ett liknande svar där hon beskriver att ju mer kunskap och desto 
mer påläst hon är, påverkar hennes sätt att planera. Eva, precis som Maja, uttrycker ett ansvar 
som tyder på en pedagogisk medvetenhet som synliggörs genom hur de uttrycker ett 
medvetet syfte kring användandet av lärplattan i undervisningen och att detta syfte kräver 
kunskap. Detta kan förklaras genom hur lärarna har en didaktisk tanke kring undervisningens 
alla delar, vilket leder till en pedagogisk medvetenhet. Den pedagogiska medvetenheten 
synliggörs även när lärarna intar ett kritiskt förhållningssätt genom att de granskar de metoder 
och material som de använder i undervisningen.  

För att det är ju inte allting som är bra som är digitalt precis som det är med 
läromedel också så att man behöver vara kritisk även när det gäller detta. 
(Sara) 

Saras svar tyder på ett kritiskt förhållningssätt och en ständig strävan att ha ett syfte med all 
form av undervisning och det något som även blir synligt i empirin genom hur Eva beskriver 
en form av krav på ett kritiskt förhållningssätt till, bland annat, lärplattan. Lärarna framställer 
inte lärplattan i sig som ett pedagogiskt verktyg utan endast som en form av material. När 
lärarna beskriver hur de förhåller sig till lärplattan på ett medvetet sätt i 
läsförståelseundervisningen med ett specifikt syfte övergår den till att bli ett kulturellt 
redskap. Det är syftet och den pedagogiska medvetenheten lärarna har med IKT-
undervisningen som resulterar i ett meningsfullt lärande. I empirin blir detta synligt när flera 
av lärarna, Eva, Maja och Sara, beskriver hur de medvetet arbetar med lärplattan i 
undervisningen.  
  
Det framkommer även genom intervjuerna och observationerna hur en lärares, Tina, uttryckta 
pedagogiska medvetenhet inte synliggörs i läsförståesleundervisningen. När Tina får svara på 
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frågan kring vilka fördelar hon ser med användningen av IKT-verktyg i läsundervisningen 
framkommer en positivitet och medvetenhet, vilket synliggörs i följande citat: 

jag tycker att det är ett jättebra verktyg när man ska lära sig att läsa, om man 
behöver ha olika input för att kunna koda av, typ bilder ljud och text då..så 
jag tycker det har varit jättebra till det..så jag är väldigt positiv till ipads. 
(Tina) 

Tinas uttalande tyder på en pedagogisk medvetenhet genom hur hon uttrycker att lärplattan 
erbjuder fler olika textvärldar för eleverna. I observationen av samma lärare blir inte 
positiviteten och medvetenheten lika synlig. Eleverna använder sig av ett fysiskt, icke digitalt 
läromedel, i läsförståelseundervisningen. Tina läser texten högt för eleverna som enbart sitter 
passiva och lyssnar. Sedan får eleverna klistra in meningar i en bok (läromedlet Zickzack) till 
teman i en faktatext. Trots Tinas uttryckta positivitet till lärplattan i läsningen, visar den här 
observationen hur arbetet organiseras utan verktyget i läsförståelseundervisningen. Tinas 
uttryck och förhållningssätt stämmer således inte överens. Tinas agerande kan tolkas genom 
hur en form av kunskapsbrist påverkar hennes agerande i att hantera lärplattan som redskap i 
läsförståelseundervisningen. För att förstå Tinas agerande på ett annat sätt är en möjlig 
tolkning att hon gör anpassningar i läsförståelseundervisningen för klassen då hon väljer att 
inte använda sig av lärplattan, som en följd av att eleverna inte behärskar verktyget, vilket 
tyder på en pedagogisk medvetenhet. Anledningen till anpassningen kan ses i relation till 
Kerstins uttalande om hur hon uttrycker att alla elever inte behärskar lärplattan som ett 
undervisningsverktyg, då de enbart ser lärplattan som ett nöje och ett redskap. Detta uttrycker 
Kerstin när hon får svara på frågan kring vilka negativa delar hon ser med IKT-användningen 
i läsförståelseundervisningen.  

4.1.2 Engagemang genom nyfikenhet 

Engagemang är även något som flertalet av lärarna menar är en anledning till användandet av 
lärplattan i läsförståelseundervisningen. Detta framkommer i lärarnas svar kring vad som 
påverkar deras utformning av en sådan undervisning innefattande IKT-verktyg. Lärarna 
uttrycker en nyfikenhet till att arbeta med lärplattan i undervisningen.  

 ...men man är ju lite engagerad och vill göra ett bra jobb eller så, så blir 
man ju både nyfiken när andra jobbar med det och så vill man sätta sig in i 
de här grejerna (Maja) 

Maja uttrycker sin nyfikenhet och att den genererar engagemang i att hitta flera former av 
läsförståelseundervisning där lärplattan är i fokus. Hon beskriver hur hennes nyfikenhet 
bidrar till engagemang och att den kommer genom inspiration från andra lärare som använder 
sig av lärplattan i läsförståelseundervisningen. Även Tina uttrycker en nyfikenhet inför ett 
arbete med IKT i läsförståelseundervisningen där hon utgår från sig själv och hennes intresse. 
Intresset kopplar hon till hur samhället ser ut och utvecklas och hon uttrycker att det är av 
vikt att skolan följer den samhällsutveckling som sker vad det gäller IKT.  
  
Engagemang som en följd av nyfikenhet blir även synligt i observationen av Petras 
läsförståelseundervisning. Där observerades hur läraren låter eleverna använda lärplattan i 
undervisningen på olika sätt. I undervisningsmomentet låter Petra eleverna jobba aktivt med 
lärplattan genom hela lektionen. Eleverna blir informerade att ladda ner ett dokument från 
Onenote för att följa med i instruktionerna om en faktatext kring Astrid Lindgren. 
Instruktionen visas även via kanonen. Vidare får eleverna arbeta med lärplattan som avslutas 
med en redovisning i appen Popplet som är en app för att skapa en form av mind-map. Petras 
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läsförståelseundervisning erbjuder eleverna flera olika uppgifter innefattande lärplattan och 
tyder på ett engagemang som en följd av hennes nyfikenhet inför ett IKT-baserat arbete. 
Engagemanget kommer även fram i intervjun där hon beskriver hur hennes nyfikenhet driver 
henne i att utveckla elevernas läsförståelse genom lärplattan. Hennes engagemang förklarar 
hon bygger på att hon vill hitta och utveckla flera former av läsförståelseundervisning där 
lärplattan innefattas. 

4.1.3 Rädsla - okunskap, tidsbrist och teknikstrul 

Ytterligare en orsak till vad som påverkar lärarna i deras användning av lärplattan 
framkommer i empirin genom hur några av lärarna uttrycker en viss rädsla och försiktighet 
inför en IKT-baserad läsförståelseundervisning. Dessa uttryck blir synliga när lärarna får 
svara på vilka nackdelar eller hinder de ser IKT-användandet kan medföra i 
läsförståelseundervisningen. Några av lärarna uttrycker en form av rädsla som svar på frågan, 
likt hur de flesta andra människor visar en liknande rädsla när de får i uppgift att arbeta eller 
utföra något som de inte har någon tidigare kunskap kring. 

 ..så att det är ju att man är lite rädd för de tekniska sakerna /.../ja så jag tror 
det tekniska tycker jag är de största hindren, annars så finns det inga hinder 
egentligen (Kerstin) 

Från början var man ju jätterädd att man (eleverna) skulle sitta mycket med 
det, men det gör man ju inte för man gör ju annat också…(Tina) 

Kerstin och Tina uttrycker två typer av rädslor. Kerstins rädsla baseras på teknikstrul och 
Tinas handlar mer om vad hon trodde lärplattan skulle generera i när det gäller ergonomiska 
problem då eleverna sitter med sträckta nackar när de arbetar med lärplattan. Tina beskriver 
även hur elever som inte arbetar med lärplattan utan istället exempelvis läser i en fysisk bok, 
sitter i en liknande ställning. Hennes konstaterande beskriver hon har lett till en minskad 
rädsla. En tolkning av rädslan för IKT-användningen är sannolikt att lärarna känner sig 
utsatta och obekväma när de blir tilldelade någonting som de saknar erfarenheter och kunskap 
om. När lärplattan som läromedel, introducerades för lärarna (2013) var deras pedagogiska 
kunskap kring verktyget näst intill obefintlig, vilket Petra berättar under intervjun. Lärarnas 
reaktion mot läromedlet var således befogad, men samtidigt menar Petra att den delvis har 
försvunnit genom frekvent arbete med lärplattan.  
  
Maja uttrycker en viss rädsla som en reaktion på hennes okunskap kring IKT i 
läsförståelseundervisningen inledande i intervjun. Vid observation av hennes undervisning 
synliggjordes en form av bekräftelse kring denna okunskap. Maja låter eleverna arbeta med 
appen Qnoddarna. En elev stöter på svårigheter och Maja kan efter en stund hjälpa eleven 
vidare i appen. Vid samma tillfälle bryter hon lektionen och förklarar tillvägagångssättet som 
precis blivit identifierat av både henne och flera av eleverna. I situationen har inte Maja 
tillräcklig kunskap kring appens innehåll och arbetssätt. Kunskapen får hon genom ett 
samspel med eleverna.  

 ...för det tar ju extremt mycket tid och sätta sig in i det, men du vinner ju så 
mycket på det i längden och sen…(Maja) 

Tiden är likt okunskap kring tekniken och teknikstrul en annan anledning som Maja nämner 
påverkar hennes rädsla till att arbeta med IKT-verktyg i läsförståelseundervisningen. Majas 
svar visar hur rädsla och tidsbrist är sammankopplat. Petra och Sara uttrycker andra former 
av tidsbrist. Petra uttrycker hur det tar mycket tid att lära sig något nytt. Sara beskriver hur tid 
ofta försvinner i samband med att tekniken inte fungerar, både inför och under 
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undervisningen. Tidsbristen ses som en negativ aspekt när lärarna inte alltid ser någon 
vinning i att anta nya utmaningar i läraryrket. Dock uttrycker Maja hur det positiva överväger 
tidsbristen. Ett sätt att tolka empirin är hur tiden som en betydande resurs krävs för att 
motverka rädslan inför användning av olika IKT-verktyg i undervisningen.  

4.1.4 Kompetensutveckling - kollegialt arbete 

Lärarna fick svara på i vilken utsträckning de tagit del av kompetensutveckling och hur den 
påverkar deras undervisning innefattande IKT-verktyg. Samtliga lärare uttrycker att de tagit 
del av någon form av kompetensutveckling inom IKT. Alla lärarna har deltagit i en form av 
inspirationsmässa. Där uttrycker, bland andra Petra hur lärarna fått gå runt på olika 
småföreläsningar där olika appar testats och visats bland övriga IKT-verktyg. Även olika 
former av föreläsningar gällande IKT beskriver samtliga lärare, utom Maja, att de tagit del av 
genom skolan. Det framkommer att samtliga av de intervjuade lärarna anser att det kollegiala 
arbetet är en stor del av kompetensutvecklingen.  

 det är ju bra med de här tillfällen när man sitter tillsammans. Sen känner vi 
nog alla att de här storföreläsningar vi har behöver följas upp med arbete på 
den lilla skolan och att det är jätteviktigt att det ges tid till det och det gör 
det inte alltid. (Sara) 

Sara framhåller fördelarna med kompetensutveckling i form av föreläsningar, samtidigt som 
hon menar att det uppföljande arbetet på skolan är minst lika viktigt. Precis som Sara, 
uttrycker även Annika och Julia hur föreläsningar kan inspirera och att det är tillsammans 
med kollegorna som kunskapen befästs och implementeras i undervisningen. Empirin tyder 
på hur ett lärande i samspel sker då lärarna emellan får utveckla sin kunskap tillsammans. 
Detta lärande kan ske både genom att kollegorna medierar kunskap till varandra, men även 
genom hur lärplattan medierar kunskap till lärarna när de praktiskt får använda och utforska 
redskapet i det kollegiala lärandet. Tina påpekar det kollegiala lärandet i följande citat: 

 sen tycker jag att vi är duktiga här på Solskolan att dela med oss, tipsar å 
sådär..vi har ju haft kvällar när vi har gjort, eller eftermiddagar när vi har 
våra PK-möten å sådär och jag tycker vi är duktiga på det och jag försöker 
när jag hittar å sådär så försöker jag ju smitta av mig till mina kollegor å så. 
(Tina) 

Både Tina och Sara uttrycker hur de anser att deras skola och ledning är bra på att delge 
varandra kunskap i form av tips och idéer kring användandet av IKT-verktyg. 
Kunskapsutbyte sker både i uttalade möten, men även vid spontana möten. Utifrån empirin 
blir det tydligt hur lärarna värdesätter det kollegiala samspelet och lärandet för att utveckla 
deras kompetens kring IKT-användning i undervisningen. Genom att diskutera tillsammans 
med andra kan lärarna utveckla sin planering, undervisning och återkoppling. En vidare 
tolkning av lärarnas tankar kring kompetensutveckling är att tid som läggs på den utan 
kollegialt efterarbete är mindre användbart.  
  
Flera av lärarna uttrycker, som ovan nämnt, en upplevelse av att de delar med sig och 
inspirerar varandra i arbetet med lärplattorna. Samtidigt uttrycker Annika och Julia hur tid 
inte alltid finns i önskad utsträckning. Även Petra delar deras uppfattningar kring tidsbristen 
och berättar att tiden fanns mer i början av implementeringen av lärplattan, men att den har 
minskat de senaste åren. 
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Nej det är väl ganska dåligt med tid. /.../ för första året jag jobbade här så 
var det många bitar av konferenstiden som var såhär att man ger apptips och 
man visar hur man jobbar med det, men det har lite dalat. Sånt är värdefullt. 
(Petra) 

En möjlig tolkning av Annika, Julia och Petras uttalande är att skolledningen ligger bakom 
det bristande kollegiala arbetet, då de inte ger möjlighet för lärarna att utveckla ett lärande i 
samspel. Empirin tyder även på en strävan mot att arbeta utvecklande med IKT-verktyg då 
lärarna uttrycker en vilja och efterfrågan till ytterligare kollegiala samtal. Petra använder ord 
som värdefullt och Sara uttrycker en gemensam önskan om mer tid för kollegiala samtal i 
deras svar kring kompetensutveckling inom IKT. 

4.1.5 Sammanfattning 

Eva, Maja, Sara, Tina och Kerstin uttrycker alla hur deras kunskaper inom IKT och 
läsförståelse bidrar till en pedagogisk medvetenhet genom ansvarsfull planering utifrån didaktiska 
strategier och således har de alltid ett syfte med undervisningen. Den pedagogiska medvetenheten innebär att ha 
ett kritiskt förhållningssätt, men även att kunna erbjuda eleverna variation i undervisningen, vilket kan ses 
som bidragande anledning till hur deras användning av lärplattan ser ut i 
läsförståelseundervisningen. Eva och Maja uttalar en medveten pedagogisk tanke och vikten 
av ett bakomliggande syfte framkommer i deras svar kring hur de ansvarsfullt planerar sin 
undervisning utifrån didaktiska strategier. Samtidigt som en pedagogisk medvetenhet 
uttrycks påverkar lärarnas användning av lärplattan, visar även Maja och Tina hur deras 
engagemang är något som de drivs av i sin IKT-undervisning där läsförståelse är i fokus. 
Petras engagemang kan tyda på en nyfikenhet som blir synlig i samband med hennes 
läsförståelseundervisning innefattande lärplattan där eleverna erbjuds en variation i 
undervisningen.  
 
Ytterligare en anledning till vad lärarna uttrycker påverkar deras arbete med lärplattan i 
läsförståelseundervisningen är rädsla som tar sin form på olika sätt. Tina visar och Maja 
beskriver hur en bristande kunskap inför lärplattans användning har påverkat deras 
förhållningssätt till den i läsförståelseundervisningen. Maja och Petra uttrycker även hur en 
rädsla föds utifrån tidsbrist till att sätta sig in i verktyget för att det ska kunna användas på ett 
kvalitativt sätt. En tredje orsak till rädsla yttrar Kerstin och Sara genom svårigheter i att 
hantera olika komplikationer som uppkommer på grund av teknikstrul.  
  
Kompetensutveckling ser samtliga av lärarna som betydelsefullt för att kunna använda IKT-
verktyg på ett framgångsrikt sätt i läsförståelseundervisningen. Gemensamt för lärarna är att 
de tagit del av inspirationsmässor och föreläsningar, vilket de uttrycker som värdefullt för 
deras användning av IKT-verktyg i läsförståelseundervisningen. Det kollegiala lärandet 
framhävs av Sara, Annika, Julia och Petra, som minst lika viktigt, men där tiden prioriteras 
inte av skolledning till de samtal som efterfrågas. Ytterligare resultat som synliggörs är hur 
lärarna inspirerar varandra genom att delge sin kunskap till varandra kring nya 
undervisningssätt innefattande IKT-verktyg läsförståelseundervisningen.   

4.2 Lärares förhållningssätt till lärplattan i läsförståelseundervisningen 

I följande avsnitt fortsätter en redogörelse för vad lärare uttrycker påverkar deras användning 
av lärplattan och hur de faktiskt förhåller sig till den i läsförståelseundervisningen. 
Nedanstående resultat redovisas likt ovanstående avsnitt med underrubriker: Variationer av 
användandet med lärplattan i läsförståelseundervisning och Variationer av innehållet i 
lärplattan. 
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4.2.1 Variationer av användandet med lärplattan i läsförståelseundervisning  

Lärarna fick svara på frågan kring hur de använder och organiserar sin undervisning 
innefattande läsförståelse utifrån lärplattan som IKT-verktyg. I empirin blir det synligt hur 
lärarna använder lärplattan i olika utsträckning i läsförståelseundervisningen. Petra nyttjar 
verktyget som ett komplett läromedel medan Julia och Annika ser det mer som ett 
komplement till “traditionell” läsundervisning, vilket synliggörs i citaten nedan: 

Ja det är så mycket man kan göra. /.../ ja det är verkligen ett komplett 
läromedel för allt. Allt i ett. (Petra) 

 J:...vi vet ju att det är vissa som jobbar mer med det och inte har läroböcker 
alls då. och jag ser den som ett komplement.  
A: Jag ser den också som ett komplement. (Julia och Annika) 

Petras uttryckta förhållningssätt stämmer överens med hur hon faktiskt använder lärplattan i 
sin läsförståelseundervisning. Hon påtalar verktygets möjligheter och bredd. I observationen 
av hennes läsförståelseundervisning blir detta synligt, då hon låter eleverna arbeta med 
lärplattan i stor utsträckning och på olika sätt där de först både får instruktioner och får läsa 
med hjälp av lärplattan. Vidare får eleverna arbeta både med att skapa bild och text för att 
synliggöra sin läsförståelse. Petras förhållningssätt till användandet av lärplattan tyder på en 
rik kunskap som hon besitter gällande hur hon kan använda lärplattan som ett komplett 
läromedel och på ett varierat sätt. Petras undervisning kan bero på en hög kunskap kring IKT-
verktyget, i detta fall lärplattan. Hennes kunskap kan generera i att hon utvecklar sin 
undervisning och ser möjligheter att arbeta på olika sätt för att nå en god utveckling i 
elevernas läsförståelse.  
  
Maja förhåller sig till lärplattan som ett komplement till “traditionell” undervisning, vilket 
hon uttrycker genom hur hon vill erbjuda eleverna en varierad läsförståelseundervisning där 
både “traditionell” undervisning och lärplattan används. I sin läsförståelseundervisning utgår 
hon från en genomgång där eleverna sitter passiva och lyssnar. Hon använder inga IKT-
verktyg. Hennes undervisning berör bokstavsinlärning och en ny bokstav presenteras för 
eleverna. Efter genomgången får eleverna arbeta med appen Qnoddarna för att befästa 
kunskap kring bokstaven J. I appen får eleverna både, lyssna, forma och lösa uppgifter där 
allt handlar om bokstaven J. En möjlig förklaring av skillnaden mellan Petra och Majas 
undervisning är graden av kunskap de har kring lärplattan.  
  
En annan form av förhållningssätt gällande hur lärplattan används i 
läsförståelseundervisningen uttrycker Kerstin där hon beskriver hur och till vem de hon väljer 
att erbjuda lärplattan. Kerstin menar att om eleverna inte hanterar verktygen i undervisningen 
på ett kvalitativt sätt och hon inte besitter en tillräcklig kunskap, för att använda redskapet 
kvalitativt, leder det till ett alternativt arbetssätt för vissa elever. Ett alternativt arbete 
uttrycker hon i form av analoga verktyg. Kerstins uttalande kan tolkas som en form av 
individualisering i undervisningen där medvetna val och ställningstaganden krävs. 
  
Även i Evas läsförståelseundervisning blir det synligt hur lärplattan används på ett varierat 
sätt. Läsförståelsearbetet inleds av Eva genom en dialog mellan henne och eleverna kring 
ämnet vitsippor. Efter en stund tar hon hjälp av lärplattan genom en kanon för att visa 
eleverna både bilder och text om vitsippan. Eva läser texten från kanonen tillsammans med 
eleverna. Eleverna får senare skriva en faktatext på lärplattan i appen Skolstil och använda sig 
av talsyntes. Arbete utförs i par. Undervisningen sker växelvis utan och med lärplattan något 
som Eva även har uttryckt när hon fick svara på frågan kring hur hon förhåller till IKT-
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användandet i läsförståelseundervisningen. Hon uttrycker hur hon anser att lärplattan inte ska 
vara det enda verktyget utan att andra redskap med fördel ska nyttjas i undervisningen.  

4.2.2 Variation av användandet av innehållet i lärplattan 

Variationer av användandet där lärplattan inkluderas rör inte enbart hur den används utan 
även hur innehållet i den behandlas. Detta blir synligt i lärarnas uttryck och förhållningssätt 
kring vilka fördelar de ser med lärplattan i läsförståelseundervisningen och hur den kan 
hjälpa eleverna i deras läsförståelseutveckling. I empirin blir detta synligt genom hur bland 
andra Eva och Sara beskriver hur de arbetar med funktionen talsyntes i olika appar, som en 
form av läromedel. Talsyntes är en funktion där texten som visas på skärmen markeras 
samtidigt som den läses upp. Funktionen erbjuder eleverna flera olika textvärldar, i form av 
både ljud och bild på olika sätt. Även Petra och Maja påtalar särskilt talsyntesen som ett av 
lärplattans främsta hjälpmedel, vilken underlättar för eleverna att ta sig an och skapa en 
förståelse i texter. Talsyntesens fördelar blir tydliga i följande citat:  

Vad det gäller svenskundervisningen överlag så är ju en utav de stora 
vinningarna överhuvudtaget vilket program du än har är ju att du har 
talsyntesen att du hör ljudet och inte enbart läser det själv och du får 
feedback hela tiden på ljudet, vilket är jättebra…(Eva)  

Och i den klassen hade vi flera elever som hade svårt med läsförståelse /.../ 
och jag tycker att vi såg en jättepositiv effekt av detta. Dels att de på ett 
enkelt sätt kunde lyssna på böcker (Sara) 

Sara framhäver även hur elever som har läs- och skrivsvårigheter gynnas av de möjligheter 
som lärplattan erbjuder, så som talsyntes där eleverna kan lyssna och läsa samtidigt. Således 
tyder empirin på att en sammankoppling mellan två sinnen, se och lyssna, kan underlätta för 
de elever som har svårigheter i sin läsinlärning. En tolkning av empirin visar att lärarna låter 
eleverna samspela med lärplattan när de läser texter och att den således ger eleverna en direkt 
stöttning som läraren inte alltid hinner med. Både Petra och Maja uttrycker hur talsyntesen 
erbjuder eleverna denna stöttning, då de själva upplever att de inte alltid hinner med att hjälpa 
alla aktivt i läsförståelseundervisningen. Maja förklarar hur hon ofta är själv i klassrummet 
och inte har möjlighet att hjälpa alla hela tiden.  

...Läs och förstå, den appen och jag gör läsförståelsefrågor och så enkelt får 
de svara ja, nej eller dra rätt bild. (Petra) 

Läs och förstå och Popplet är appar som Petra använder, vilka erbjuder olika former av 
läsförståelseundervisning. Petra uttrycker hur appen Läs och förstå är en form av ett enkelt 
och smidigt läromedel där eleverna genom att svara på frågor får utveckla sin läsförståelse. 
Popplet är en app som synliggörs i observationerna och fungerar likt en mindmap. I Petras 
läsförståelseundervisning får eleverna i mindre grupper använda sig av Popplet. I appen 
skrivs stödord ned som sedan används för att synliggöra deras läsförståelse i en mindre 
redovisning. Eleverna får möjlighet att visa sin förståelse av den lästa texten genom att 
använda sig av dess innehåll för att skapa en förståelse i exempelvis Popplet och svara på 
frågor i appen Läs och förstå. En möjlig tolkning av användningen av appen Popplet är att 
läraren vill synliggöra förståelsen för eleverna och att de sedan med hjälp av appen kan 
förmedla sin förståelse vidare.  
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Allt i läsförståelsen, bara materialet Qnoddarna vi har, att de får 
instruktionen i text och uppläst. (Petra) 

Qnoddarna är en app som elevernas lärplatta innehåller och bland andra Petra och Annika 
använder sig av appen i sin svenskundervisning. De uttrycker hur de bland annat nyttjar olika 
övningar för läsförståelse i appen. Qnoddarna är ett läromedel innefattande stora delar av de 
yngre elevernas svenskundervisning, så som bokstavsinlärning och läsförståelse. I Majas 
läsförståelseundervisning får eleverna arbeta med appen och då använda sig av hörlurar för 
att lyssna samtidigt som de läser orden som finns på skärmen. Eleverna får direkt feedback 
ifall de har gjort rätt eller fel och arbetar aktivt i olika uppgifter. Innehållet i appen medieras 
genom lärplattan och de olika uttryck som lärplattan erbjuder, vilket ger möjlighet för 
kunskapsinlärning hos eleverna. 

4.2.3 Sammanfattning 

Petra använder lärplattan som ett komplett läromedel i sin läsförståelseundervisning. Julia, 
Annika och Maja använder sig av lärplattan mer som ett komplement till övrig undervisning. 
Evas läsförståelseundervisning visar på ett växelvis användande med och utan lärplattan. 
Lärarnas förhållningssätt skiljer sig åt och kopplingar kan göras mellan lärarnas uttalade 
förhållningssätt och hur de faktiskt använder sig av lärplattan i läsförståelseundervisningen. 
Dessa kopplingar tyder på en bekräftelse då ord och handling överrensstämmer. Flera av 
lärarnas däribland Petra och Kerstins förhållningssätt till lärplattan tyder på olika grad av 
kunskap, men även hur förmågan att individualisera undervisningen utifrån elevernas 
kunskapsnivå påverkas av lärarnas kunskap.  
 
Olika funktioner och appar i lärplattan blir synliga i empirin genom hur Eva, Sara, Petra och 
Maja uttrycker och förhåller sig till dem i läsförståelseundervisningen. Talsyntes är en 
funktion som Eva, Sara, Petra och Maja framhäver som en utav verktygets främsta funktioner 
vid läsförståelseundervisning. Funktionen uttrycker de har hjälpt och hjälper flera elever i 
deras läsförståelseutveckling, både för de elever som har vissa svårigheter men även för de 
som inte har det. Popplet, Läs och förstå och Qnoddarna är appar som bland andra, Petra, 
Annika och Maja nämner och använder på ett fördelaktigt sätt i samband med 
läsförståelseundervisning. Apparna ger eleverna en direkt återkoppling på vad de gjort och 
både Petra och Maja uttrycker hur detta hjälper dem då de själva upplever att de inte alltid 
finns där för alla elever hela tiden. Apparna utgör en form av stöttningsstruktur som eleverna 
kan använda sig av i sin läsförståelseutveckling.  
 
Resultatet tyder sammanfattningsvis på att en lärare som kan nyttja lärplattans olika kvalitéer 
kan finna olika undervisningsmetoder för att aktivera eleverna i läsförståelseundervisningen. 
Något som även visar sig i resultatet är samspelet mellan eleverna som använder lärplattan 
och hur det skapar en form av stöttningssituation.  

5. Diskussion 

I följande del diskuteras och värderas studiens resultat och metodval genom ett kritiskt 
förhållningssätt, vilket skrivs fram i två underrubriker: Resultatdiskussion och 
Metoddiskussion. I resultatdiskussionen redogörs för studiens huvudsakliga resultat, vilket 
presenteras och diskuteras i relation till studiens syfte och vad tidigare relevant forskning 
visar. Därefter förs en metoddiskussion där studiens metodval och tillvägagångssätt 
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diskuteras. Här berörs olika faktorer som kan ha påverkat studiens tillförlitlighet utifrån olika 
aspekter. 

5.1 Resultatdiskussion 

I det här avsnittet förs en diskussion kring studiens resultat i relation till syfte och 
frågeställningar, som är att undersöka vad som påverkar lärare i deras arbete med lärplattor 
och hur de genomför IKT-baserad läsförståelseundervisning. Empirins resultat analyseras 
nedan i förhållande till tidigare forskning och egna reflektioner. 

5.1.1 Anledningar till användandet av lärplattan i läsförståelseundervsiningen 

Sheeridan och Samuelsson Pramlings (2003) resultat visar att lärare måste ha en tydlig 
pedagogisk medvetenhet när det kommer till planering av läromedel, då undervisningen 
ständigt ska ha ett medvetet syfte. I vår studies resultat blir det synligt hur två av 
informanterna uttryckte en pedagogisk medvetenhet när de beskriver hur ett tydligt syfte är 
viktigt och att kunskap inom IKT och läsförståelse är en del som påverkar detta. Resultatet 
visar på en pedagogisk medvetenhet som kan tyda på ett kritiskt förhållningssätt, vilket en 
lärare påtalar när hon beskriver vilka anledningar som påverkar hennes användande av 
lärplattan i läsförståelseundervisningen. Inställning visar sig vara en bidragande faktor till 
användning av IKT-verktyg i undervisningen, vilket Player-Koro (2012) redogör för i sitt 
resultat och som även framkommer i denna studies resultat. Det vill säga lärarens inställning, 
i form av ett kritiskt förhållningssätt till lärplattan och läsförståelse är något som även det 
påverkar den pedagogiska medvetenheten.  
  
I en av observationerna använder läraren inte lärplattan överhuvudtaget, vilket står i kontrast 
till det hennes svar i intervjun. Där uttrycker hon en positivet och medvetenhet kring 
lärplattan genom hur den erbjuder flera olika textvärldar för eleverna som gynnar deras 
läsförståelse. Kontrasten mellan hennes uttryckta inställning och faktiska förhållningssätt 
skiljer sig drastiskt. Detta resultat kan ses i relation till Player-Koros (2012) resultat som visar 
att inställning påverkar undervisningen men här blir det motsägelsefullt. Skillnaden kan bero 
på en eventuell kunskapsbrist i att använda lärplattan på ett kvalitativt sätt i 
läsförståelseundervisningen eller att lärplattan inte kom till sin rätt vid det observerade 
tillfället och att ett medvetet val att inte använda lärplattan togs. Lärarens uttryck och 
förhållningssätt kan sättas i relation till Moss et al. (2007) resultat genom att lärarens kunskap 
inom tekniken och i undervisningssyfte har visat sig påverka hennes arbetssätt. 
  
Flera av studiens informanter uttrycker olika former av rädsla som anledningar till hur de 
förhåller sig till lärplattan i läsförståelseundervisningen. Rädslan kommer till uttryck genom 
bland annat tiden det tar att sätta sig in i lärplattan för att kunna använda den på ett 
pedagogiskt och medvetet sätt. Informanternas uttalande i studien kring tiden påminner om 
både Higgins (2010) och Sheridan och Samuelsson Pramlings (2003) resultat som visar att 
det tar mycket tid, ansträngning och erfarenhet för att implementera ett redskap i 
undervisningen. Vi ställer oss frågande till mängden av tid som krävs för att en kvalitativ 
implementering av ett digitalt läromedel ska ske, vilket både forskarna redovisar och lärarna i 
studien beskriver. Samtidigt är vi väl medvetna om den ständiga tidsbristen inom läraryrket. 
Därmed kan den bristande tiden ses som problematiskt vid implementering av nya redskap 
och kan således sättas i relation till studiens resultat, samtidigt som resultatet delvis pekar på 
den vinst som överväger tidsaspekten som en informant uttrycker.  
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Samtidigt som tiden visar sig vara en bidragande orsak till den rädsla som beskrivs inför en 
IKT-baserad läsförståelseundervisning, framkommer även i resultatet hur 
kompetensutveckling krävs för att lärarna ska kunna nyttja olika IKT-verktyg på ett 
kvalitativt sätt. Balanskat et al. (2006) redovisar i sin rapport hur lärare förespråkar en 
kontinuerlig och strukturerad kompetensutveckling. I resultatet framkommer hur samtliga 
intervjuade lärare har deltagit i kompetensutveckling för att utveckla sin IKT-användning. 
Informanterna uttrycker en önskan om att kompetensutvecklingen ska ske i anslutning till ett 
kollegialt arbete där kunskaperna ytterligare befästs och att tid behöver avsättas för detta, 
vilket går i linje med Balanskats et al. (2006) resultat. Resultatet tyder på att 
kompetensutvecklingen i sig inte räcker till för att lärarna ska känna sig bekväma i 
användandet av lärplattan i klassrummet. Kompetensutvecklingen behöver således 
kompletteras med ett efterföljande kollegialt arbete, något som kan ses i liknelse till Moss et 
al. (2007) resultat där de belyser ett kollegialt arbete i samband med kompetensutveckling.  
  
Flera av lärarna i den här studien uttrycker hur tiden för det kollegiala arbetet inte ges från 
ledning i tillräckligt stor utsträckning. På Solskolan har en omfattande satsning genomförts 
för att implementera lärplattan. Därmed ser vi det som märkligt att en uttalad avsaknad av 
kompetensutveckling med efterföljande kollegialt arbete finns bland lärarna. Studiens resultat 
kan ställas i relation till hur rektorn på skolan eventuellt inte har samma kunskap och 
inställning till IKT-användandet som lärarna har, vilket Stuarts et al. (2009) resultat visar 
påverkar hur användningen och arbetet med IKT ser ut på en skola. 

5.1.2 Variation i användning och innehåll 

Den uttryckta satsningen på Solskolan synliggörs vid intervjuerna och observationerna 
genom hur informanterna uttrycker ett aktivt och medvetet arbete med lärplattan i 
läsförståelseundervisningen. Studiens resultat gällande användningen av lärplattan i 
läsförståelseundervisningen kan sättas i relation till Karlsson och Sandqvists (2014) resultat 
som visar att vissa skolor använder sig av IKT frekvent i undervisningen. Däremot synliggörs 
i den här studien hur arbetet skiljer sig åt från klassrum till klassrum, trots den uttalade 
satsningen på skolan. Skillnaden finns således inte enbart mellan skolor utan även mellan hur 
lärare på samma skola nyttjar IKT-verktyg i olika utsträckning. En del av studiens 
informanter uttrycker möjligheter med att använda lärplattan i läsförståelseundervisningen 
som ett komplett och enkelt läromedel för eleverna, medan andra ser den som ett komplement 
i undervisningen. Varför empirin skiljer sig åt kan tänkas bero på lärarnas kunskaper i arbetet 
med IKT, vilket flera forskares resultat visar påverkar elevernas kunskapsutveckling i 
undervisningen genom i vilken utsträckning de får möjlighet att arbeta med IKT-verktyg 
(Svensson, 2013; Sheridan & Samuelsson Pramling, 2003; Mishra & Koehler, 2006; Moss et 
al., 2007).  
  
Variationer i användandet av lärplattan som informanterna uttrycker och visar, kan även ses i 
relation till Mangens et al. (2013) resultat som visar att olika strategier för läsning är viktiga 
för eleverna vid orientering av olika texter. Lärarna i den här studien uttrycker sig om hur 
talsyntes erbjuder eleverna olika strategier att ta sig an en text och bjuder in till fler 
textvärldar. Mangens et al. (2013) resultat visar hur eleverna som läste på papper hade en 
större läsförståelse än de elever som lästa på skärmar. I den här studien har vi inte fokuserat 
på elevernas resultat i läsförståelse, utan på hur lärarna erbjuder eleverna en 
läsförståelseundervisning innefattande IKT. Att bearbeta en text med hjälp av talsyntes ger, 
som precis nämnt, eleverna strategier att navigera i texter på olika sätt. Det kan därför 
innebära att Mangens et al. (2013) negativa resultat om datorbaserad läsning i jämförelse med 
läsning på papper beror på vad eleverna är vana vid. Elever som undervisas med lärplattan 
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som läsverktyg kan ses som vana användare av talsyntes i sin läsning, vilket eleverna i den 
här studien kan sägas vara utifrån studiens resultat. Samtidigt som de elever som arbetar 
analogt navigerar sig i text på papper vilket genererar i att de finner sina strategier på andra 
sätt.  
  
Ett annat resultat som visar att IKT som pedagogiskt verktyg kan påverka elevernas 
läsförståelse på ett positivt sätt presenterar Genlott och Grönlund (2013) där elever som blivit 
undervisade genom iWTR visade på högre läsförståelse än de elever som blivit undervisade 
genom “traditionell” undervisning. Den här studiens resultat kan sättas i relation till Genlott 
och Grönlunds (2013) studie genom hur lärarna låter eleverna arbeta med lärplattan och dess 
innehåll på ett medvetet sätt. Lärplattans innehåll beskrivs av lärarna på ett varierat sätt, men 
där likheter med Genlott och Grönlunds (2013) resultat kan ses, då eleverna får arbeta med 
specifika appar för att på så vis utveckla sin läsförståelse. Lärarna uttrycker även en 
positivitet kring arbetet med lärplattan i läsförståelseundervisningen som leder till 
kunskapsutveckling för eleverna.  
  
Balanskats et al. (2006) resultat visar att om verktyget inte nyttjas utifrån dess fulla potential 
beskrivs det som ett nederlag för undervisningen. Resultatet kan kopplas till hur vissa 
informanter uttrycker och visar att de endast arbetar med lärplattan på ett kompletterande sätt. 
Genom Balanskats et al. (2006) och den här studiens resultat reflekterar vi över varför inte 
fler av lärarna använder lärplattan på ett mer kopplet sätt där verktyget skulle användas mer 
kvalitativt. Vad informanterna uttrycker i den här studien när det gäller variationer av 
användandet med lärplattan tyder dock på hur det ser lärplattan som ett pedagogiskt verktyg, 
något som kan sättas i relation till Lim och Hangs (2003) resultat genom att det inte är 
verktyget i sig som leder till kunskapsutveckling. Det är istället lärares medvetna didaktiska 
val som påverkar hur redskapet används kvalitativt i läsförståelseundervisningen (ibid). 

5.2 Metoddiskussion 

Studiens genomförande innefattar en rad olika förfaranden och omständigheter som har 
påverkat studiens tillförlitlighet. En sådan är tidsomfånget för studien. Om studien 
genomförts under en längre tidsperiod hade både fler observationer och intervjuer kunnat 
utföras, vilket följaktligen påverkat studiens resultat och i sin tur överförbarheten. Precis som 
Kullberg (2014) menar har vi trots det låga antalet observationstillfällen och antalet 
undersökningspersoner bidragit till teorianknytning vilket blivit synligt främst i studiens 
resultatdiskussion. I den här studien har, som tidigare nämnts, enbart lärare från en skola 
utgjort empirin. Skolan har en uttalad profil mot att arbeta utvecklande och nyanserat med 
IKT-verktyg och främst lärplattan, vilket var av intresse för oss. Informanterna kan varit 
styrda av dels skolans profil, men även av varandra. Precis som informanterna är lärplattan i 
den här studien det enda verktyg som varit i fokus som faktiskt verktyg och det är enbart 
innehållet i lärplattorna på den observerade skolan som resultatet bygger på. Resultatet är 
således inte överförbart på andra skolor eller för andra IKT-verktyg.  
  
Intervjuerna skedde med oss båda forskare närvarande, vilket kan påverka studiens resultat 
negativt på så vis att informanten kan ha känt sig utsatt i situationen. Däremot påtalade vi 
inför intervjun att vi var ute efter att ha ett trevligt samtal och att informanten när som helst 
kunde be att få frågan uppläst igen eller be om en förtydling av frågan samt passa om hen inte 
kände sig bekväm i att svara på en specifik fråga. En av oss forskare är välbekant med skolan 
och de informanter som deltagit i studien, vilket också kan ha påverkat studiens empiri och 
resultat och ses som ett etiskt dilemma. Insamlingen kan ha påverkats på så vis att 
informanterna var bekväma med en av oss närvarande under intervjuer och observationer 
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samt att detta i sin tur kan ha påverkat deras uttalande och agerande på något sätt. 
Informanterna kan ha besvarat frågor och agerat i undervisning utifrån hur de tror att vi “vill” 
att de ska svara och inte utefter deras naturliga agerande. Detta påminner om vad Bryman 
(2011) menar kan inträffa då informanterna i studien kan leta antydningar hos forskaren om 
hur de väntas agera.  
  
Vad som kan ses som en nackdel, utifrån en etnografisk ansats, är graden av erfarenhet som 
deltagande observatörer. Träning i denna form av observationer är något Kullberg (2014) ser 
som viktigt och samtidigt något som inte har genomförts i samband med studien. Detta i sin 
tur kan ha påverkat vår analys av det observerade och vårt handlande i både intervjuerna och 
observationerna. Vad som även skiljer den här studien från en etnografisk ansats är att 
observationerna är färre än intervjuerna. Vi är medvetna om den låga graden av observationer 
samtidigt som vi i förhållande till Brymans (2011) ord om att intervjuerna kan vara fler än 
observationerna i en etnografisk studie. Samtidigt påtalar Bryman (2011) att en studie likt 
den här inte kännetecknar det som är typiskt för etnografin, därmed kan det ses som en 
negativ del i studien. Negativ således att observationer utförda på alla lärare givit en bredare 
inblick i hur lärares förhållningssätt till lärplattan i läsförståelseundervisningen sett ut i 
relation till den uttryckta påverkan i deras användning.  
 
Intervjuerna spelades in genom ljudupptagning för att kunna lyssna på inspelning flera 
gånger, vilket Bryman (2011) menar ger studien en ökad tillförlitlighet, då forskaren kan 
förbättra minnet kontinuerligt. Vid observationerna användes inte denna form av 
dokumentation, vilket eventuellt kan ha påverkat studien negativt då vi genom 
anteckningarna inte hade möjlighet att dokumentera allt kring lärarnas arbete med IKT-
verktygen. Trots detta ansåg vi att en bred bild av hur lärarna förhöll sig verktygen gavs och 
antecknades. De citat och observationer som behandlats i studiens resultatbearbetning och 
analys är en del som kan ha påverkat studiens tillförlitlighet. Eftersom att mängden empiri 
blev stor togs ett medvetet val, i bearbetningen, att inte använda all empiri i studien. Detta är 
dock något som kan ha påverkat studiens resultat och tillförlitlighet på så vis att vissa 
relevanta delar av transkriberingen och observationsanteckningarna inte berörts. Däremot har 
transkriberingen och observationsanteckningarna genomgåtts flera gånger för att se till allt 
informanterna sagt och gjort. De citat som tagits ut till kategoritabellen var återkommande i 
flera av samtalen och under observationerna, vilket synliggörs i tabellerna (se bilaga D och 
E).  
  
Analysen har genomförts med hjälp av färgkodning och tematisering samt kategorisering för 
vidare analys och tolkning av citaten. Kullberg (2014) påtalar vikten av att du som forskare i 
etnografiska studier måste se skillnaden mellan det du faktiskt ser och vad du tänker om det. 
Det är sedan analysen och tolkningarna av datamaterialet som generar i studiens resultat 
(ibid). Analysen vi gjort kan ha gått utanför informantens självförståelse, vilket Kvale och 
Brinkmann (2014) förklarar att forskaren gör vid tolkning för att kritiskt kunna vidga 
informantens förståelseram. I studien kan detta innebära både en låg respektive hög grad av 
tillförlitlighet, då analysen är genomförd utefter vår kompetens gällande analysarbete. 
Däremot har analysen och tolkningarna satts i relation till vad forskning säger gällande ämnet 
och således kan tillförlitligheten öka. Studiens resultat har således inte påverkats, eftersom 
analysen förts vidare till diskussion genom reflektioner i förhållande till andra studier och 
besvarat studiens forskningsfrågor. Kvalitativa studier, likt denna, berör de informanter och 
den skola som studien är utförd på och påverkas av den miljö som finns där. Om empirin 
analyserats genom ett annat tillvägagångssätt och utifrån ett annat syfte eller med flera eller 
andra informanter/platser hade resultatet sett annorlunda ut.  



 

  26 

6. Slutsats och implikationer 

I resultatet för studien redogörs för vad lärare uttrycker påverkar deras arbete med lärplattan i 
läsförståelseundervisningen och även hur de förhåller sig till den i undervisningen. Slutsatsen 
av resultatet visar flera olika anledningar till lärares arbete med IKT-verktyg i 
läsförståelseundervisningen. Pedagogisk medvetenhet och kunskap förenade är anledningar 
som studiens resultat grundar sig i och visar sig påverka lärares uttryckta och faktiska 
användning med lärplattan i läsförståelseundervisningen. Därmed ser lärares användning 
olika ut i undervisningen. Lärares förhållningssätt till lärplattan stämmer oftast överens med 
hur de uttrycker att de använder den, men resultatet visar även på skillnad mellan uttryck och 
förhållningssätt. 
  
Resultatet tyder på att lärplattan som IKT-verktyg i läsförståelseundervisningen har mycket 
att erbjuda. Det är beroende på pedagogisk medvetenhet och kunskap som lärplattans roll i 
lärares undervisning blir synlig. Innehållet som lärplattan erbjuder är just flera olika 
textvärldar med bland annat läsförståelse i fokus. Lärplattan i sig är endast ett redskap och det 
är beroende av hur lärare väljer att använda det didaktiskt som den kan generera kunskap för 
eleverna. Vi anser att studiens resultat är av relevans då det har bidragit till egna lärdomar 
kring vad som påverkar lärare i deras arbete med IKT-verktyg, främst lärplattan, i 
läsförståelseundervisningen och hur ett sådant arbete kan se ut. Resultatet kan även bidra till 
kunskap för andra intresserade inom området. Vad det gäller tidigare forskning inom 
området, främst IKT-verktyg och dess inverkan på elevernas kunskapsutveckling, ser vi att 
vidare forskning krävs för att utveckla elevernas kunskaper inom läsförståelse och för att 
lärare ska få kunskap i hur de kan nyttja verktygen på bästa sätt för att utveckla elevernas 
läsförståelse.  

7. Studiens utvecklingsmöjligheter 

För vidare studier hade det varit intressant att se till ytterligare lärares tankar kring området, 
både på den berörda skolan, men även på en liknande skola med samma uttrycka profil. En 
jämförelse mellan olika skolor och lärare skulle kunna bidra till fler resonemang och resultat 
kring hur ett arbete med IKT-verktyg kan bidra till en ökad läsförståelse hos eleverna. En 
annan intressant tanke som uppkommit under studiens gång är elevernas del i sammanhanget. 
I den här studien har vi utgått från lärarnas tankar och uppfattningar, men att undersöka hur 
olika IKT-verktyg faktiskt påverkar eller inte påverkar elevernas läsförståelsekunskaper hade 
varit intressant för att svara mot den delade mening som finns med IKT-användandet. En 
studie som mäter elevernas kunskaper inom läsförståelse över tid hade varit intressant och 
minst sagt lockande. Ytterligare jämförelse mellan “traditionell” undervisning och en IKT-
baserad undervisning utifrån ett kunskapsperspektiv kan ses som ännu en 
utvecklingsmöjlighet i relation till studien.  
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Bilaga	A		
 
 
Intervjuguide                                    

 
 
Bakgrund Personlig: Ålder, utbildningsbakgrund, antal verksamma år i läraryrket. 
 
 
1) Vilka erfarenheter har du av elevers läsförståelseutveckling när de använder digitala verktyg i 
undervisningen?  
 
2) Kan du/Vilka fördelar du ser med användningen av IKT i läsundervisningen? – nackdelar? - Skulle 
du kunna nämna något sätt du anser att IKT-verktyg kan hjälpa eleverna i läslärandet? ex. App? 
 
3) På vilket/vilka sätt anser du att dina kunskaper inom IKT och läsförståelse skulle kunna påverka 
ditt sätt att använda IKT i undervisningen? Vad tror du det beror på? ex. intresse?  
 
4) Vad tänker du att IKT-verktyg är bra för? När tänker du att IKT verktyg är hjälpsamma? När 
tänker du att IKT-användning i undervisningen kan vara negativ?  
 
5) Har du deltagit i någon kompetensutveckling inom IKT? På vems initiativ? Hur tror du att 
kompetensutveckling har påverkat ditt sätt att arbeta med IKT i undervisningen?  
 
6) Hur skulle du beskriva att IKT-arbetet ser ut i din skola? Skillnad/likheter mellan kollegor? 
“Expertgrupp”? 
 
7) Vilka möjliga hinder/utmaningar kan du se att det finns med användning av IKT i 
undervisningen? - Vad gäller IKT-utrustning och innehåll i undervisningen. - Kan du ta hjälp av kolleger?  
 
8) Hur använder du IKT-verktyg i läsundervisningen? Hur organiserar du som lärare? Hur arbetar 
eleverna?  
 
9) Vad tror du ligger bakom ditt sätt att tänka kring IKT i svenskundervisningen?  
 
Sammanfatta gemensamt och fråga om eventuella tillägg – något mer du vill tillägga i intervjun? 

	
  
 
 

	
	
	
	
	
	



 

  

Bilaga	B		
 
Informationsbrev  
 
Solskolan samarbetar med Högskolan i Halmstad. Vi, Lisa Folmanis och Annie Tovstedt, läser 
vår sista termin på lärarutbildningen och genomför nu vårt avlsutandeexamensarbete. 
Arbetet berör hur lärare arbetar med digitala verktyg i svenskundervisningen. 
  
Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare planerar och genomför IKT-baserad undervisning. 
Studien bygger på kvalitativa intervjuer och eventuella observationer av undervisning där du 
som lärare är i fokus. Därför efterfrågar vi din medverkan, då du kan bistå studien med viktig 
information och kunskap. Intervjuerna beräknas vara i cirka 30 minuter och innehålla frågor 
angående ditt förhållningssätt till digitala verktyg. Eventuella observationer kommer ske under 
ett lektionstillfälle.  
  
Dokumentationen kommer ske genom ljudupptagning och observationsprotokoll. Empirin 
kommer att behandlas etiskt korrekt enligt Vetenskapsråpdets etiska principer, vilket bland 
annat innebär att empirin enbart behandlas av oss som forskare samt att materialet kommer 
förstöras efter arbetets slut. I examensarbetet kommer informanterna avidentifieras och 
fingerade namn kommer att användas så att resultatet inte kan kopplas till enskilda individer.  
 
Ditt deltagande i studien är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande. Vid 
frågor får du gärna höra av dig till oss på följande kontaktuppgifter: 
  
  
Mail: ……..  / …….. 

  
Tack på förhand! /Lisa Folmanis och Annie Tovstedt 
  
 
  

      Ja, jag godkänner mitt deltagande i studien och tillåter att materialet används i studien.  
 
 
 
      Nej, jag godkänner inte mitt deltagande i studien. 
 

 

 
Underskrift:___________________________________________________________ 
 
 
Datum: ______________________________________________________________ 



 

  

Bilaga	C	
Tema och kategoritabell 

 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 

Tema 1: 
 
Anledningar till användandet av 
lärplattan i 
läsförståelseundervisningen 

* Medvetenhet 
 
- Pedagogisk och 
didaktisk tanke 
-Syfte 

* Engagemang 
 
- Nyfikenhet 

* Rädsla 
 
- Teknisk 
okunskap kring 
verktyget 
- Tidsbrist 

* Kompetensutveckling 
 
- Föreläsningar & workshops 
- Kollegialtarbete/ 
lärande 

Tema 2: 
 
Förhållningssätt till användandet 
av lärplattan i 
läsförståelseundervisningen 
 

* Variation av 
användningen 
 
- Komplett 
- Komplement 

* Variation av innehållet 
 
 
- Textvärldar 
-Användningsområden 
- Appar 

  



 

  

Bilaga	D	
 Utdrag ur kategoritabell – intervjuer 
 

Kategori Citat 

Medvetenhet 
Pedagogisk och didaktisk tanke, 
syfte 
 

det är ju inte bara att slänga fram ett program och tro att det är någonting utan du måste ju vet, du 
måste hela tiden veta vad du gör..varför gör jag det här, vad är det för syfte med detta? (Eva) 

Engagemang 
nyfikenhet 

Så det gäller ju att hitta en balans och verkligen ha tiden att undersöka vad det är som är bra och viktigt 
också. För att det är ju inte allting som är bra som är digitalt precis som det är med läromedel också så 
att man behöver vara kritisk även när det gäller detta. (Sara) 

Engagemang 
nyfikenhet 

ja asså…det gör det ju, det blir ju mer lustfyllt…när du kan använda lärplattan och ju mer du kan och ju 
mer påläst du är..som jag säger, vilka appar som är bra och vilka som ger något, ju mer får du eleverna 
motiverade att jobba. (Maja) 

Engagemang 
nyfikenhet 

ja, att man tittar…det vill ju till att vara kritisk också, det är ju inte bara för att det är IKT så behöver 
det ju inte vara bra…(Eva) 

Engagemang 
nyfikenhet 

men man är ju lite engagerad och vill göra ett bra jobb eller så, så blir man ju både nyfiken när andra 
jobbar med det och så vill man sätta sig in i de här grejerna (Maja) 
 

Kompetensutveckling och 
kollegialt arbete 
Mässor, föreläsningar, avsaknad av 
uppföljning 

ja..de har det väl varit, men inte så att jag kommer ihåg, tyvärr är det ju många sådana där 
(föreläsningar) som man ”sitter av tiden” eller ja, man lyssnar och, men man skulle behöva komma 
tillbaka och jobba med det direkt. (Kerstin) 

Kompetensutveckling och 
kollegialt arbete 
Mässor, föreläsningar, avsaknad av 
uppföljning, kollegiala samtal. 

I: Nej det är väl ganska dåligt med tid. /.../ Det hade behövts mer gemensamt och jag tror det efterfrågas 
här egentligen för första året jag jobbade här så var det många bitar av konferenstiden som var såhär 
att man ger apptips och man visar hur man jobbar med det, men det har lite dalat. Sånt är värdefullt. 
(Petra) 



 

  

Kompetensutveckling och 
kollegialt arbete 
Mässor, föreläsningar, avsaknad av 
uppföljning, kollegiala samtal. 

så det är väl det vi har önskat just i fortbildningssyfte att gärna ett inspirationstillfälle och sen ändå att 
vi får sitta ned i arbetslagen och verkligen jobba fram någonting konkret som vi kan arbeta vidare med. 
(Sara) 

Kompetensutveckling och 
kollegialt arbete 
Mässor, föreläsningar, avsaknad av 
uppföljning, kollegiala samtal. 

J: Vi sitter ju egentligen alla eftermiddagar tillsammans efter att barnen har gått. Detta är ju våran tid. 
Det är kanske många andra som använder den till att sitta och rätta eller gör annat. men vi sitter och 
planerar och sen har vi den andra tiden till.. så så har vi valt att lägga det för att vi ska kunna diskutera. 
(Julia) 

Kompetensutveckling och 
kollegialt arbete 
Mässor, föreläsningar, avsaknad av 
uppföljning, kollegiala samtal. 

Det bästa är ju om man för en bra föreläsning att man får prova sen att man kan diskutera och att man 
kan, aa jag gjorde si eller ja att man kan..för det finns många gånger vi har gått på föreläsningar, man 
har suttit och fått något bra, sen har man aldrig haft tid till att jobba med det..eller jobba in det eller så.. 
(Tina) 

Kompetensutveckling och 
kollegialt arbete 
Mässor, föreläsningar, avsaknad av 
uppföljning, kollegiala samtal. 

det är ju bra med de här tillfällen när man sitter tillsammans. Sen känner vi nog alla att de här 
storföreläsningar vi har behöver följas upp med arbete på den lilla skolan och att det är jätteviktigt att 
det ges tid till det och det gör det inte alltid. (Sara) 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

BILAGA	E	
Utdrag ur kategoritabell - observationer 
 

Kategori Observation 

Pedagogisk 
medvetenhet 

Allt arbete sker på lärplattan och ska avslutas i en redovisning med en mindmap i appen Popplet. (Observation Petra)  

Engagemang 
nyfikenhet 

Eleverna tar upp sina lärplattor och blir informerade att ta ner ett dokument från OneNote för att följa med i 
instruktionerna om texten Astrid Lindgren, som även visas via kanonen. Allt arbete sker på lärplattan och ska avslutas i en 
redovisning med en mindmap i appen Popplet. (Observation Petra)  

Rädsla Flera elever sätter i sina hörlurar i lärplattan och sätter igång inläsningstjänsten, men får inte något ljud i hörlurarna. De 
ber läraren om hjälp och hon sätter på ljudet som eleverna haft av. (Observation Petra) 

Variation av 
användning 

Lärplattan är med i undervisningen från början till slut. Komplett (Observation Petra) 

Variation av 
användning 

Lärplattan är med i undervisningen vid en uppgift. (Observation Maja) 

Variation av 
användning 

Eleverna har läromedlet Zickzack de arbetar med. De ska klistra in meningar till teman i en faktatext. (Observation Tina) 

Variation av 
användning 

Arbetet inleds med genomgång på “traditionellt vis”. Eleverna är passiva. Efter en stund tar läraren hjälp av lärplattan 
genom en kanon. Läraren visar text och läser tillsammans med eleverna. Eleverna får senare skriva faktatext på 
lärplattan i applikationen Skolstil och använda sig av talsyntes. Arbete utförs i par. (Observation Eva) 

Variation av 
användning 

Arbetet inleds med presentation av uppgiften genom en kanon kopplad till lärplattan. Eleverna får instruktioner både 
muntligt och i lärplattan. Arbetet går vidare först genom enskilt arbete, därefter arbetar de i mindre grupper där Ipad är 
läromedlet. (Observation Petra) 

Variation av 
användning 

Läraren läser en faktatext från ett papper högt. Eleverna lyssnar. Läraren ställer frågor utifrån texten. Några få elever 
svarar. Texten är tagen från en arbetsbok som heter ZickZack. (Observation Tina) 

Variation av Eleverna har hörlurar på sig och arbetar med j-ljudet. Eleverna utför arbete enskilt i applikationen Qnoddarna, där de 



 

  

innehåll formar, läser och lyssnar till ord och uppgifter innefattande j-ljudet. (Observation Maja) 

Variation av 
innehåll 

Efter enskild läsning fick eleverna sitta i mindre grupper och tillsammans skapa en form av mindmap i applikationen 
Popplet. I mindmapen skrevs stödord ner från den lästa texten. Stödorden användes sedan för att redovisa det lästa för 
varandra i klassen (Observation Petra) 
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