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Abstract  

Filip Lindmark: Läsplattan i undervisningen- En enkätstudie i skolans tidiga år. Självständigt 

arbete, Svenska, avancerad nivå, 15 högskolepoäng, VT19. Institutionen för humaniora, 

utbildnings- och samhällsvetenskap.  

Denna studie handlar om hur läsplattan används i läs- och skrivinlärningen i skolans tidiga år. 

Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar om läsplattan som digitalt redskap i 

undervisningen. Ett specifikt fokus riktas mot de elever som lärarna upplever har svårigheter i 

sin läs- och skrivinlärning. Detta undersöks genom en enkätstudie, där lärare ombeds svara på 

frågor kopplat till användning samt uppfattning om digitala redskapet i relation till elever som 

har svårt i sin läs- och skrivinlärning. Mina frågeställningar är: Vilka utmaningar och 

möjligheter uppfattar lärarna med läsplattan som redskap i tidig läs- och skrivinlärning? Hur 

resonerar lärarna kring att använda läsplattan som stöd för elever som de upplever har 

svårigheter i läs- och skrivinlärningen? Uppsatsen utgår från den sociokulturella teorin. 

Resultatet av enkätstudien visar att lärarna runt om i landet uppfattar både möjligheter och 

utmaningar med läsplattan som redskap i elevers läs- och skrivinlärning. Lärarna ser både 

möjligheter och utmaningar med läsplattan som stöd för elevernas läs- och skrivinlärning. 

Exempel på utmaningar är att tillgängligheten varierar, finmotoriken kommer i skymundan, 

det stora utbudet av applikationer och att det är svårt för läraren att bli medveten om vad 

eleverna gör med läsplattan. Exempel på möjligheter är det stora utbudet av olika appar som 

medför en variation för eleverna. Därmed kan undervisningen bli mer individanpassad. 

Ytterligare möjligheter är att läsplattan även kan ge möjlighet till att få en input till språket, 

att använda talsyntesfunktionen och att underlätta för elever med finmotoriska svårigheter.   
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_______________________________________________________________ 
Inledningen tar upp den digitala tekniken i skolvärlden. Avsnittet kommer även nämna om 

skolans uppdrag i syfte att anpassa undervisningen, oavsett elevens förutsättningar och hur 

det blir relevant i förhållande till studien.  

________________________________________________________________ 

1. Inledning  

I skolverkets kunskapsöversikt (2018) behandlas bland annat digitaliseringen. Där framgår det 

hur den ökade digitaliseringen i samhället och framförallt i skolan, påverkar hur det formella 

lärandet sker, hur kunskap inhämtas, hur vi kommunicerar och hur lärmodeller som baseras 

på olika former av teknik blir allt vanligare. Digitaliseringen påverkar dessutom individernas 

attityder till digitala redskap och hur de kan användas i både formella och informella miljöer 

(s.7). Det bör noteras att Sverige är ett av de länder i världen som har hög tillgång till digital 

infrastruktur inom utbildningen. Annika Agélii Genlott (2017) beskriver att Sverige hade fram 

till 2016 inte haft någon digital IT- strategi, men år 2017 beslutade regeringen att införa en 

starkare samordning av digitaliseringspolitiken i samband med undervisningsfrågor. Syftet 

var att förstärka och förtydliga digitaliseringen som en del av läroplaner, kursplaner, elevens 

digitala kompetens och dylikt (s.1). I skolans styrdokument framställs det tydligt, att eleverna 

ska ges möjlighet att utveckla förmågan att hantera digital teknik. Eleverna ska ges möjlighet 

att utveckla ett ansvarsfullt och kritiskt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna förstå 

de risker och se de möjligheter som tekniken kan innebära (Skolverket 2018, s.8). I och med 

att den digitala tekniken ska inkluderas i skolan, får eleverna möjlighet att utveckla den 

kompetensen och hur det i sin tur kan stimuleras i olika typer av miljöer.  

I studien vill jag rikta särskilt fokus mot de elever som kan visa tendenser till svårigheter med 

läsning och skrivning. I det avseendet lyfter forskningen att läs- och skrivinlärningen 

påverkas exempelvis om eleven har fonologiska svårigheter. Eleven har då svårt att kunna 

hantera språkljudet och se sambandet mellan språkljudet och bokstavstecknet. Detta i sin tur 

leder till svårigheter med ordigenkänning, avkodning men även med stavning, läsning och 

läsförståelse (Skolinspektionen 2011, s.10). Att kunna tillmötesgå elever som har det svårt 

med läsning och skrivning, kan uppfattas som utmanande för lärarkåren. Den 

specialpedagogiska myndighetens definition av denna grupp elever, är att de har särskilda 

utmaningar när det handlar om att tillgodogöra sig i läsning och skrivning 

(Specialpedagogiska myndigheten 2012). Det krävs olika typer av anpassningar för att kunna 
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möta dessa elever, utifrån deras specifika behov och förutsättningar. Det måste tas i beaktning 

att utbildning ska främja likvärdigheten, oavsett elevernas olika förmågor.   

Svenska skolan har således i uppdrag att anpassa undervisningen utifrån elevens 

förutsättningar och behov. Utbildningen ska skapa likvärdiga förutsättningar för samtliga 

elevers lärande och fortsatta kunskapsutveckling oberoende av bakgrund, etnicitet och 

tidigare erfarenheter (Skolverket 2018, s.6). Elever med läs- och skrivsvårigheter har således 

rätt till den hjälp som de behöver, för att klara av sin utbildning. Läs- och skrivkunnighet är 

en viktig förutsättning för barns inlärning och utveckling. Elever behöver grundläggande 

läskunskaper för att kunna ta in ny information och bearbeta nya kunskapsområden. Samtidigt 

är en god skrivförmåga viktig för att eleverna ska kunna redovisa sina kunskaper som de har 

lärt sig. Det är betydelsefullt att kunna hjälpa barn som tidigt visar sig ha svårigheter med att 

lära sig läsa och skriva. Läsplattan är ett exempel på redskap som har blivit allt mer 

accepterad i undervisningen. 

Den studie som presenteras i uppsatsen är yrkesrelevant för lärare, eftersom elevgruppen 

besitter olika kunskaper och behöver olika typer av anpassningar i undervisningen. Digitala 

redskap utgör ett alternativ för att kunna bemöta sådana krav. Karin Petersson (2018, s.221) 

menar att surfplattan är ett vanligt förekommande digitalt redskap i skolor, där funktionen är 

att använda olika appar. Surfplattan inkluderar olika appar som kan låta eleverna skriva, 

klicka på ikoner, bläddra och samtala (s.221) I min studie kommer läsplattan vara ett 

samlingsnamn för surfplattan/Ipaden. Jag har i studien valt att undersöka hur lärare uppfattar 

läsplattan som redskap och hur elever som de anser har det svårt i sin läs- och skrivinlärning, 

stöttas av digitala redskap till exempel läsplattan. I studien benämner jag elever med 

utmaningar, istället för elever med läs- och skrivsvårigheter som diagnos. Detta för att 

undersökningen görs i skolans tidiga år, då formella diagnoser såsom dyslexi eller 

språkstörning vanligen inte upptäcks så tidigt i åldrarna. Det kan även finnas stora variationer 

i åldersgrupperna F-3. Stefan Samuelsson (2009, s.12) menar också att det är inte helt solklart 

hur exempelvis en dyslexidiagnos ska beskrivas. Jag vill därför i undersökningen fokusera på 

hur lärare resonerar kring läsplattan som redskap, särskilt för de elever som de upplever möter 

stora utmaningar när de ska lära sig läsa och skriva. Studiens syfte och frågeställningar 

formuleras nedan. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar om läsplattan som digitalt redskap i 

undervisningen. Ett specifikt fokus riktas mot de elever som lärarna upplever har svårigheter i 

sin läs- och skrivinlärning. Detta undersöks genom en enkätstudie, där lärare ombeds svara på 

frågor kopplat till användning samt uppfattning om digitala redskapet i relation till elever som 

har svårt i sin läs- och skrivinlärning. 

Vilka utmaningar och möjligheter uppfattar lärarna med läsplattan som redskap i tidig läs- 

och skrivinlärning? 

Hur resonerar lärarna kring att använda läsplattan som stöd för elever som de upplever har 

svårigheter i läs- och skrivinlärningen? 

1.2 Disposition  

________________________________________________________________

En kort förklaring av studiens uppbyggnad och redogörelse för vad respektive avsnitt 

kommer behandla. 

_______________________________________________________________ 

I studiens nästkommande avsnitt kommer forskningsbakgrunden att presenteras och redogöra 

för de centrala begreppen. Därefter kommer ett avsnitt som behandlar studiens teori, det 

sociokulturella perspektivet. I nästa avsnitt kommer studiens metodansats beskrivas, 

tillvägagångssättet, det urval som gjorts och etiskt övervägande presenteras. Därefter följer 

studiens analys och resultat som hänger samman och redovisas utifrån respondenternas 

enkätsvar. Nästa avsnitt behandlar slutsatser och diskussion. Studiens yrkesrelevans och en 

metoddiskussion diskuteras även i avsnittet. Slutligen avslutas studien med ett avsnitt om 

vidare forskning.  
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2. Forskningsbakgrund  
_______________________________________________________________ 
Nedan följer förklaringar av vilka databaser som använts för att få tag i tidigare forskning i 

relevans till studiens ämne. Detta avsnitt kommer behandla tidigare forskning i samband med 

studiens utgångspunkt och centrala begrepp kommer även redogöras i samband med 

avsnittet.  

________________________________________________________________ 

För att kunna få en överblick av den tidigare forskningen har jag valt att använda mig av 

databasen ERIC (EBSCO) och SwePub. Dessa två databaser valdes för att de är tillgängliga 

på Örebro Universitet. Artiklarna och avhandlingarna som involverats förhåller sig till en 

vetenskaplig grund i form av Peer Reviewed granskning. Jag har i avsnittet också involverat 

myndigheter, skolverket och litteratur som är relevanta för ämnet. Jag utgår främst från den 

svenska forskningen men har även involverat en forskningsöversikt som baseras både på det 

nationella- och internationella forskningsfältet. Den svenska forskningen är dock relevant då 

denna studie fokuserar på lärarnas uppfattningar om läsplattan i Sverige. Därmed utesluts den 

internationella forskningen till viss del, vilket utgör en begräsning i min studie.  

2.1 Digital teknik i utbildningssammanhang  

IKT är en förkortning av information- och kommunikationsteknik och har blivit en central del 

i skolan nämner Johnny Andersson (u.å., s.3). Den förutsätter att lärare har en digital 

kompetens som de kan koppla till undervisningen. Sverige är ett framgångsrikt land inom IKT 

och generellt sett använder skolan sig mer av den digitala tekniken än vad andra länder gör 

(Genlott 2017, s.1). Lärarkåren behöver därmed kunskaper för att kunna använda digitala 

redskap på ett främjande sätt i undervisningen. Detta för att kunna tillmötesgå elevers olika 

behov och förutsättningar, exempelvis elever med svårigheter med läsning och skrivning.   

Sverige har tillgång till en stor digital infrastruktur och digitaliseringspolitiken har allt mer 

inkluderats inom skolan (Genlott 2017, s.1). Genom att IKT systematiskt involverats allt mer 

ges eleverna möjligheter till ett ökat lärande och intresse för att utforska sin omvärld. IKT 

möjliggör även för eleverna att utforska omvärlden utifrån ljud, bild, spel, sociala medier och 

film (Andersson u.å., s.3). Tekniken kan få en avgörande betydelse för att stimulera elever 

med svårigheter i läsning och skrivning. Exempelvis kan tekniken göra att eleven får texten 

uppläst högt av redskapet beskriver Emma Lindeblad, Idor Svensson och Stefan Gustafson 



 8 

(2016, s.463-464). Generellt används läsplattor och datorer allt mer i skolans undervisning 

(Skolverket 2016, s.15). Trots det menar Andersson (u.å.) att forskningen visar att den digitala 

kompetensen i lärarkåren är begränsad när det gäller de digitala redskapen och dess 

användning i undervisningen. Detta beror på att den digitala kompetensen saknas och hur 

redskapet ska komplettera undervisningen, för att utveckla elevernas ämneskunskaper (s.5). 

Peg Lindstrand och Jane Brodin (2007, s.56) menar på att individer dagligen är digitalt 

uppkopplade och faktorer som tillgänglighet, intresse och samhällets utformning, påverkar 

hur tekniken används. Detta gör i sin tur att IKT- verktygen både kan skapa möjligheter och 

begränsningar i själva undervisningen.  

Anne Öhman och Sylvana Hashemi (2015) menar att digital teknik kan skapa nya 

förutsättningar jämfört med den traditionella undervisningen, särskilt när det kommer till att 

lära sig läsa och skriva (s.139). IKT innebär också möjligheter för att kunna främja 

individernas tänkande och agerande (s.140). Enligt studien erbjuder digitala redskap nya 

möjligheter för lärandet. En förbättrad inlärning genom klassrumsinteraktion kan stimulera 

redskapet (s.140). Cecilia Nielsen (2011) menar att en nackdel med redskapet är att lärarkåren 

upplever det för avancerat och att möjligheterna med de blir mindre (s.560). Vidare menar 

Nielsen (2011) att flexibilitet och kompetens blir viktiga aspekter som lärare att använda sig 

av när redskapet involveras i undervisningen (s.560).  

Skolforskningsinstitutet (2018) beskriver att digitala redskap kan användas för att stimulera 

och utveckla olika förmågor i undervisningen på ett främjande sätt. Detta görs om redskapet 

används flexibelt i undervisningen (s.1-2). Enligt skolforskningsinstitutet (2018) medför de 

digitala redskapen att lärandet stimuleras på ett dynamiskt och visuellt sätt. Det är positivt för 

elevens kunskapsutveckling om redskapet kan möjliggöra för lärandet. Denna 

forskningsöversikt beskriver även att lärares synsätt på digitala redskap kan skilja sig åt 

beroende på utformningen och syfte (s.1-2).  

2.2 Läs- och skrivsvårigheter  
 

Ämnet läs- och skrivsvårigheter berörs, även om det i de lägre åldrarna, inte är säkert att 

eleverna har just dessa svårigheter. De kanske lär sig läsa och skriva lite senare. Jag har ändå 

valt att fokusera på läs- och skrivsvårigheter i den tidigare forskningen, för att undersöka om 

det förekommer begränsningar i samband med detta och i så fall vilka. Anna Fouganthine 

(2012) menar att läs- och skrivsvårigheter ofta innebär diagnosen dyslexi. Författaren 
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definierar dyslexi i samband med vissa språkliga funktioner (s.35) och detta kan i sin tur 

kopplas till begränsningar i den fonologiska medvetenheten. Det innebär svårigheter med 

avkodning och förmågan att kunna hantera fonologisk information som morfem, stavelser, 

fenomen och satser. Forskningen menar att den fonologiska medvetenheten är en förutsättning 

för elevernas läsinlärning (s.37-38). Forskningen betonar dock att läs- och skrivinlärningen 

kan se mycket olika ut. Tarja Alatalo (2011) menar att elever kan ha svårigheter med både 

läsning och skrivning eller enbart en av dessa aspekter (s.38).  

Alatalo (2011, s.41) menar också på att den fonologiska medvetenheten är en grund för 

elevens läsinlärning samtidigt som andra faktorer är viktiga för elevens läs- och 

skrivinlärning. Det innebär att kunna identifiera olika bokstäver och kunna benämna föremål 

på ett korrekt sätt. (s.41). Barbro Westlund betonar att elever med god fonologisk 

medvetenhet har en godare prognos för att lära sig läsa (2009 s.147). I studien har jag frågat 

lärarna om de anser att läsplattan utgör ett bra redskap för elever som de uppfattar har svårare 

för att lära sig läsa och skriva. Det är inte säkert att dessa elever får läs- och skrivsvårigheter, 

eller dyslexi, men det kan vara ett första tecken på exempelvis brister i den fonologiska 

medvetenheten.  

2.3 Anpassningar i samband med läs- och skrivsvårigheter  

De med läs- och skrivsvårigheter till exempel dyslexi, kan känna sig begränsade i dagens 

samhälle och inom skolan (Lindeblad, Svensson och Gustafsson 2016, s.449). Forskningen 

visar att många elever med begränsningar ofta lider av låg självkänsla. Det kan leda till 

konsekvenser i form av att man inte orkar engagera sig i skolan eller att man känner sig 

otillräcklig (s.450-451). Läraren har en mycket betydelsefull roll för att minimera den 

negativa effekten av eventuella svårigheter (s.452). Studien av Lindeblad et al. (2016) visar 

att miljön har stor påverkan på elevens möjligheter och att det blir viktigt att upptäcka elevens 

läs- och skrivsvårigheter i tid för den fortsatta skolgången. Åtgärder är viktigt för elever med 

läs- och skrivsvårigheter, då risken annars blir att de inte hänger med i skolans undervisning 

(s.461-462). Enligt Ann Lagerström (2011, s.24) visar forskning att individanpassning 

minimerar svårigheterna. Lagerström nämner också hur viktigt det är att skolan förhåller sig 

till elevernas behov. Att vara medvetna om att en plan ska finnas för att upptäcka barn med 

läs- och skrivsvårigheter. Hjälpmedel i form av exempelvis digitala redskap eller samverkan 

med en specialpedagog blir betydelsefulla faktorer i detta arbete (s.25). Liksom Lagerström, 

nämner rapporten från skolinspektionen (2011), att elever som har det svårt med läsning och 
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skrivning behöver extra tid och en fungerande anpassning i samband med undervisningen. 

Lärarens kompetens blir avgörande för att möta dessa elever utifrån deras behov och 

förutsättningar samt för att stärka den fonologiska medvetenheten (s.10). 

Ovanstående resonemang kan också förstås utifrån studien av Alatalo (2011, s.47-48) som 

nämner att man som lärare blir det viktigt att ge eleverna rikligt med möjligheter till läsning. 

Det blir också viktigt att anpassa undervisningen efter elevernas utveckling och behov. Vidare 

menar Alatalo (2011) att elevers läs- och skrivsvårigheter förebyggs när specialundervisning 

är intensiv och frekvent. Det skapas goda möjligheter för elevernas fortsatta lärande via den 

kontinuerliga stöttningen och medvetna insatser stimuleras (s.38, s.53). Det blir därmed 

viktigt att forskningen fortsätter att undersöka hur elever med läs- och skrivsvårigheter bäst 

kan hjälpas i undervisningen.  

Sammanfattningsvis betonar den tidigare forskningen, att även om digitala redskap medför 

nya förutsättningar jämfört med den traditionella undervisningen, brister den digitala 

kompetensen inom lärarkåren. Användandet av digitala redskap påverkas även av individens 

intresse och tillgängligheten av dessa. Läs- och skrivsvårigheter uppstår enligt forskningen 

vanligen i samband med begränsningar inom den fonologiska medvetenheten. Exempel på 

detta är avkodning, förmåga att kunna hantera stavelser, fenomen eller satser. Anpassningar 

blir därmed en central åtgärd, för att underlätta för elevens läs- och skrivinlärning.  

3. Teoretiskt perspektiv 

________________________________________________________________ 

Nedanför presenteras det sociokulturella perspektivet och centrala begrepp inom teorin som 

den proximala utvecklingszonen och redskap. Jag kommer också att presentera varför teorin 

är relevant för den genomförda studien. 

________________________________________________________________ 

3.1 Den sociokulturella teorin  

Den sociokulturella teorin syftar till att lärandet utvecklas i ett sammanhang hävdar Tomas 

Englund, Eva Forsberg och Daniel Sundberg (2012) och individen, sett från det 

sociokulturella perspektivet, skapar förståelse genom språket (s.130). Sven- Erik Hansén och 

Liselott Forsman (2017) menar att när människor socialiseras tillsammans i ett sammanhang, 
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utvecklas en medvetenhet och en förståelse för olika fenomen (s.168, s.171). Detta stärks 

även av Dennis Martinsson (2017, s.341). Den proximala utvecklingszonen nämner Anders 

Jakobsson (2012, s.159) utgör ett centralt begrepp och innebär att eleven interagerar eller 

samarbetar med andra i olika situationer. Den kan också förstås utifrån citatet som beskrivs 

nedan:  

”Det som ett barn kan göra med lite hjälp idag kan det göra själv imorgon” (Skolverket 

2017, s.1). 

Den proximala utvecklingszonen handlar om att elever behöver få stöd eller redskap för att 

kunna utveckla kunskaper och färdigheter (Skolverket 2017 s.1). Detta kan göras med hjälp 

av olika redskap som Jakobsson (2012, s.154-155) beskriver som föremål som används i 

interaktion på olika sätt. Samspelet mellan lärare och elev är centralt. Läraren ska stimulera en 

tillit mellan läraren och eleven (Skolverket 2017, s.2).  

Det sociokulturella perspektivet kan också förstås i relation till det didaktiska perspektivet. 

Elever bör med ett sådant synsätt, tillgodogöra sig kunskaper utifrån den språkliga och 

kommunikativa förmågan nämner Inger Eriksson (2016, s.2). Samtidigt menar Caroline 

Liberg att läraren ska utgå från elevens behov och förmedla stödstrukturer i det fortsatta 

lärandet (2006, s.187). Redskap som exempelvis datorer eller läsplattor kan inverka på 

individens agerande och lärande på olika sätt. Det blir därmed viktigt enligt Jakobsson (2012, 

s.156) att skapa en medvetenhet kring hur dessa olika redskap fungerar:  

”Att fokusera och förstå hur människor som lärande varelser integrerar med de 

tillgängliga kulturella produkterna och hur dessa påverkar och driver lärprocesser” 

(Jakobsson 2012, s.153). 

När läsplattan används av lärare i klassrummet, kan elever med svårigheter kopplat till läsning 

och skrivning stödjas med hjälp av redskapet. Lärare behöver då kunna använda läsplattan 

systematiskt i undervisningen (Jakobsson 2012, s.153). Läsplattan och dess olika appar 

medför många olika möjligheter för eleverna, exempelvis att kunna skriva och samtala genom 

redskapet (Petersson 2018, s.221). Läraren behöver även utifrån redskapet bli medveten om 

vilken anpassning den enskilda eleven behöver. Aspekterna lyssna, förklara och förstå blir 

viktiga i samspelet med det tekniska redskapet. Det menar Jakobsson (2012, s.155), är viktigt 

att ta i beaktning, i och med att redskapet används av eleven och underlättar för denna i 

undervisningen.   
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I min studie ses läsplattan som ett centralt redskap, genom vilket ett lärande kan möjliggöras 

på olika sätt. Den sociokulturella teorin kan ses utifrån en aktivitet där lärare och elev 

samverkar. Läraren visar och berättar utifrån läsplattan och dess applikationer samt använder 

sig av språket som redskap, för att förmedla förståelse till eleven. Vidare kan eleven på egen 

hand använda sina nya kunskaper på läsplattan med dess olika applikationer. Den 

sociokulturella teorin blir därmed central i studien då lärande inte ses som något som enbart 

sker kognitivt, utan även i samspel med andra individer och med de redskap som finns 

tillgängliga för eleven, exempelvis läsplattan. Liksom Jakobsson (2012) nämnde, att redskap 

som finns tillgängliga för eleven, kan underlätta och användas i undervisningen (s.154-155). I 

vårt digitaliserade samhälle är det viktigt och centralt för min studie, att undersöka hur 

redskapet kan användas för att stötta elevens läs- och skrivinlärning. I mitt fall fokuseras 

särskilt användningen av läsplattan i undervisningen mot de lägre åldrarna.  

Sammanfattningsvis inom det sociokulturella perspektivet främjas lärande och utveckling 

genom interaktion mellan människor. Språket är centralt. Lärande kan ske när olika individer 

delar med sig av sina erfarenheter genom exempelvis språket. Redskap, vilket innebär olika 

föremål som människor på olika sätt interagerar med, är centrala och kan på olika sätt påverka 

hur lärande kan ske och att elever genom dessa kan få en anpassning i undervisningen.  

4. Metod  
________________________________________________________________ 

Det här avsnittet kommer presentera metoden som använts i studien. I avsnittet kommer jag 

redovisa val av metod, vilket tillvägagångssätt som använts, det urval som gjorts och till sist 

etiska överväganden. 

________________________________________________________________ 
 

4.1 Val av metod 
 

Studien baseras på lärares erfarenheter och upplevelser av att använda digitala redskap, 

framförallt läsplattan, i undervisningen. Därmed blir det relevant att använda en metod där 

lärarens upplevelser kan fångas. Det görs lättast genom intervju- eller enkätstudier. Jag har 

valt att genomföra en enkätstudie eftersom metoden kan hjälpa mig besvara mina 

frågeställningar. Min studie är både kvalitativ och kvantitativ. I den betonas det kvalitativa 

och lärares egna upplevelser och fria svar, medan de kvantitativa inslagen omfattar siffror, 

procent, tabeller och diagram. Alan Bryman (2008, s.340-341) beskriver kvalitativa studier 
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som att det är det subjektiva som står i fokus och att upplevelser och erfarenheter blir 

väsentligt. Vidare nämner författaren att ansatsen är mer inriktad på ord än siffror, men min 

studie omfattar både och. Bryman (2008) nämner två viktiga fördelar med enkät som metod. 

För det första gäller det att forskaren inte påverkas av respondenternas etnicitet, social 

bakgrund eller kön när tolkningen av svaren görs, till skillnad från i en intervjustudie där detta 

är en större risk. För det andra blir enkäter lättare att anpassa efter respondenternas behov, där 

respondenterna kan besvara enkäten när tid och möjlighet finns (Bryman 2008, s.229). Det 

kan leda till att fler respondenter kan tänka sig att medverka i studien. Det finns också 

begränsningar med metoden. Enkäter till skillnad mot intervjuer kan inte inbegripa 

uppföljningsfrågor och på så sätt kan inte respondenternas svar undersökas på ett djupare 

plan. Alla frågor passar heller inte för enkätundersökningar, där respondenterna sällan vill 

skriva allt för utförliga svar (Bryman 2008, s.230). Ytterligare en aspekt med enkätstudie 

jämfört med en intervjustudie, är att den viktiga empirin inte kan samlas in direkt. Tiden för 

återkoppling från respondenterna kan variera i en stor omfattning. I mitt val av metod har jag 

tagit dessa möjligheter och begränsningar i beaktande. I nedanstående avsnitt presenteras mitt 

tillvägagångssätt.  

 

4.2 Tillvägagångssätt  
 

Valet av metod i form av enkätstudien gjordes utifrån en reflektion över frågeställningarna. 

För att kunna besvara mina frågeställningar är det viktigt att få tillgång till lärares erfarenheter 

av att undervisa med digitala redskap, specifikt kopplat till användning av läsplattan. Därmed 

blir enkätstudien en relevant metod som också kan genomföras inom den tidsram som gäller 

för studien. Enkäten kan innebära att respondenterna upplever frågorna för ospecificerade 

eller förvirrande. När enkäter används menar Bryman (2008) att det är väsentligt att enkäten 

är begriplig för respondenterna och att ingen av frågorna skapar några oklarheter (s.228-229). 

Den som utformar enkäten måste därför förhålla sig konsekvent i såväl formulerandet av 

frågor som i upprättandet av struktur och design. Forskaren behöver alltså reflektera kring 

enkätens utformning. Det får exempelvis inte uppstå en så kallad enkättrötthet hos 

respondenterna, vilket i sin tur påverkar möjliga bortfall (Bryman, s.228). Min enkät har ett 

omfång på tolv frågor och efter att jag utformat enkäten valde jag att samtala om den med 

några verksamma lärare. Detta gjordes i syfte för att få synpunkter om frågorna var oklara 

eller om jag behövde revidera ytterligare. Genomförandet kan jämföras med Brymans (2008) 

definition av en mindre pilotstudie. Sådana kan vara viktiga i utformningen av enkätstudien. 
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Det görs för att få ihop helheten på frågorna på ett bra sätt. Bryman menar att en enkätstudie 

skiljer sig från en intervjustudie, där respondenterna kan påpeka oklarheter i samma sekvens 

(s.258). Detta gjordes för att minska risken för enkättrötthet och på så sätt minska risken för 

bortfall. Jag involverade såväl öppna som slutna frågor i enkäten. De öppna frågorna syftar 

mer på att få önskvärt rikligare svar, medan de slutna frågorna användes för att respondenten 

kan välja ett svarsalternativ och enklare kunna efterbearbeta vid sammanställningen.   

 

Programmet jag valde att använda för att utforma enkäten var Google Drive. Tjänsten 

tillhandahåller ett färdigt formulär för just enkäter. Där fyllde jag i mina tolv frågor, 

svarsalternativen och fixade designen. Programmet gjorde så att det var enklare att få ut 

enkäten till respondenterna via länk. Enkäter är på detta sätt ofta enklare att administrera och 

når på ett smidigt sätt ut till människor som befinner sig på olika geografiska platser inom 

landet (Bryman 2008, s.228). För att finna informanter använde jag mig av Facebook som 

forum. Där bifogade jag länken via Google Drive till två aktiva ämnesgrupper, Åk F-3 Tips 

och råd och Mitt lilla klassrum på nätet. Jag använde dessa två grupper eftersom båda 

grupperna har aktiva medlemmar, nämligen olika yrkesgrupper inom skolan, men också för 

jag sedan tidigare uppmärksammat att andra studenter har använt sig av grupperna i samband 

med examensarbeten och enkätstudier. Jag valde dessutom att bifoga länken privat via nätet 

till 8 verksamma lärare som jag kände sedan innan. För att minimera bortfall skrev jag i 

samband med publiceringarna, en kort presentation över syftet med enkäten och vilken 

relevans den har i min studie. Det är något som Bryman (2008, s.231) nämner som en åtgärd 

för att minimera bortfall i samband med enkätstudier. 

 

Jag har analyserat enkätsvaren på ett systematiskt sätt via en tematisk läsning vilket innebär 

att respondenternas svar i samband med enkätfrågorna har analyserats noggrant. Enkätsvaren 

har även färgkodats i ett gemensamt dokument för att se likheter och skillnader mellan 

respondenternas svar. Jag har kategoriserat svaren utifrån hur de använder läsplattan i 

undervisningen, hur läsplattan fungerar som stöttning, hur lärare använder olika applikationer 

och hur de ser på sin egen kompetens. Därmed användes en öppen kodning, som innebär att 

studera och kategorisera empirin (Bryman 2008, s.514). Jag har även förhållit mig 

hermeneutiskt till empirin. Detta menar Magdalene Thomassen (2007, s.178-179) innebär att 

kunna tolka innehållet för att uppnå en meningsfullhet. Detta har jag gjort i syfte att få en 

övergripande insikt av respondenternas olika svar på de frågor som ställts.  
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4.3 Urval av respondenter 
 

Intentionen i den här studien har varit att inkludera all undervisande personal i de tidiga 

skolåren. Det kan innebära fritidspedagoger, elevassistenter, lärare och specialpedagoger. Att 

skolan består av olika aktörer kan vara viktigt att belysa, eftersom de ofta utformar 

undervisningen i samspel med varandra. Exempelvis talar Inga-Lill Jakobsson och Marianne 

Lundgren (2013, s.60) om att samverkan mellan olika aktörer kan förklaras utifrån uttrycket 

spindeln i nätet. Därmed är det viktigt att inkludera alla dessa aktörer. I min studie visade det 

sig att det dock enbart var lärare som valde att besvara enkäten. Det kan bero på att de 

grupper jag riktade mig till, Åk F-3 Tips och råd och Mitt lilla klassrum på nätet, bestod av en 

större del lärare och att lärare kanske i större utsträckning känner sig adresserade av de frågor 

jag ställde. Jag har därför inte kunnat efterleva mina intentioner att inkludera fler 

yrkesgrupper i mitt urval. Det utgör en begränsning i studien. Däremot är det relevant att 

undersöka lärares utsagor specifikt och därmed är min studie fortfarande relevant för 

forskningen och yrkesutövningen. Min enkätundersökning vänder sig till lärare i årskurserna 

förskoleklass, årskurs ett, årskurs två och årskurs tre. Valet att fokusera på dessa årskurser är 

för att min kommande yrkesutövning motsvarar årskurserna och att studien jag gör blir mer 

yrkesrelevant i den bemärkelsen. Elevernas kunskaper att läsa och skriva skiljer sig ofta åt 

och varierar stort mellan årskurserna. Det blir därmed relevant att ta reda på vilken årskurs 

respondenten arbetar i när enkäten fylls i. Jag ställde därför en fråga om vilken årskurs de 

arbetade i. Den är viktig när jag ska analysera enkäterna och få fram ett resultat.  

 

4.4 Etiska övervägande  
 

Mitt empiriska material har samlats in genom att 40 st lärare har besvarat min enkät. Jag var 

mycket tydlig när enkäten skickades ut att vetenskapsrådets etiska principer kommer vara 

gällande. Respondenternas svar kommer därmed behandlas anonymt, både i programmet som 

enkäten utformats i och när studiens resultat presenteras. När forskningen involverar 

människor är det väsentligt att framföra hur deras inverkan kommer att behandlas 

(Vetenskapsrådet 2017, s.12). Etik utgör en viktig premiss i all forskning. Det innebär att god 

forskningsetik ska framträda i alla delar av forskningen (s.12). Det har jag uppfyllt utifrån att 

respondenternas svar i enkäterna har granskats och redovisats på ett trovärdigt sätt i samband 

med studiens frågeställningar. Det är också viktigt att studiens metod och resultat redovisas på 

ett korrekt och öppet sätt.  
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4.5 Deltagande lärare  
 

I nedanstående avsnitt presenteras de deltagande lärarna. Nedan presenteras en tabell där 

yrkeskategori/årskurs samt yrkeslivserfarenhet redogörs för.  

Respondenter: 40 st  

Legitimerad lärare  40 st  

Legitimerad fritidspedagog - 

Ingen behörighet  - 

Arbetar i förskoleklass  1 st lärare 

Arbetar i årskurs 1 10 st lärare 

Arbetar i årskurs 2 17 st lärare  

Arbetar i årskurs 3 12 st lärare 

0-5 års yrkeslivserfarenhet  9 st lärare  

5-10 års yrkeslivserfarenhet  7 st lärare  

10-15 års yrkeslivserfarenhet  5 st lärare  

15-20 års yrkeslivserfarenhet  5 st lärare 

20 år och uppåt yrkeslivserfarenhet  14 st lärare 

Tabell 1. Lärares yrkeskategori, erfarenhet och årskurs  

Lärarna som involverats i denna studie enligt tabellen ovan är samtliga behöriga lärare på 

olika platser i landet och arbetar i årskurserna F-3. Detta är inte förvånande, då de 

Facebookgrupper i vilka enkäten delats, i huvudsak består av just legitimerade lärare i åk F-3. 

Lärarna har också olika yrkeslivserfarenhet. 8 respondenter fick jag tillgång till genom 

personliga kontakter, resterande upprättades kontakt genom Facebookgrupperna.  

5. Resultat- och analysredovisning  
 

Under följande avsnitt kommer resultat- och analysredovisningen hänga samman. Samtliga 

enkätfrågor finns där respondenternas enkätsvar presenteras i samband med de fyra 

kategorierna: hur de använder läsplattan i undervisningen, hur läsplattan fungerar som 

stöttning, hur lärare använder olika applikationer och hur de ser på sin egen kompetens. 

Detta görs för att tydliggöra resultat- och analysredovisningen och besvara mina två 

frågeställningar.   

________________________________________________________________ 
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Jag har i denna studie använt mig av en enkätundersökning för att kunna samla in mitt 

empiriska material och för att kunna besvara mina två frågeställningar. Studien förhåller sig 

både till den kvalitativa och kvantitativa metodansatsen. I min studie fokuserar jag på lärares 

uppfattningar om läsplattan som redskap i läs- och skrivinlärningen och hur lärare kan 

använda den som redskap för att stötta eleven. Det är viktigt att utgå ifrån lärarnas 

erfarenheter, eftersom de speglar hur redskapet uppfattas i skolans verksamhet. Men även leda 

till ökad förståelse och insikt om hur lärare använder läsplattan i undervisningen. Det kan 

också synliggöra hur läraren kan tillgodose behov hos alla elever. Enkäten formulerades i 

programmet Google Drive och skickades vidare i forumet Facebook. 40 st lärare har svarat på 

min enkät. Ett par dagar efter att enkäten blev officiell hade jag fått in 30 enkätsvar. Jag valde 

därför att påminna de båda facebookgrupperna, Åk F-3 Tips och råd och Mitt lilla klassrum 

på nätet att de gärna får besvara enkäten, vilket också gav resultat. Det innebar att ytterligare 

10 lärare besvarade enkäten. För att jag ska kunna analysera och få fram ett resultat av denna 

studie har tillvägagångsättet varit att förhålla sig till en tematisk läsning och en kategorisering. 

Enkätsvaren har skrivits ner i ett gemensamt dokument och sedan har respektive svar 

färgkodats. Detta görs för att enklare se en systematik mellan respondenternas svar. Därefter 

har jag kategoriserat lärarsvaren utifrån fyra olika kategorier, nämligen: hur de använder 

läsplattan i undervisningen, hur läsplattan fungerar som stöttning, hur lärare använder olika 

applikationer och hur de ser på sin egen kompetens. Jag har valt att kategorisera dessa fyra 

kategorier för att inkludera samtliga enkätfrågor. Även för att det ska bli tydligt vad lärarna 

uppfattar i studien gentemot studiens utgångspunkt. I jämförsele till detta nämner Bryman 

(2008, s.290) att kategoriseringar är relevant att involvera när forskningsresultat ska 

presenteras. Kategorier är väsentligt för att kunna representera en företeelse i verkligheten 

(s.517).   

 

5.1 Läsplattan i undervisningen   
 

I avsnittet går jag igenom hur respondenterna i studien uppfattar läsplattan i undervisningen 

och vilka möjligheter och begränsningar de anser finns. Enkätsvaren visar på skillnader när 

det handlar om hur ofta respondenterna använder digitala redskap i samband med 

undervisningen. Majoriteten av respondenterna använder sig av digitala redskap dagligen. 

Flera av respondenterna använder redskapet någon gång i veckan. I enkäten framkommer 

också att några respondenter använder sig av redskapet mer sällan. En respondent angav att 

hen inte använder digitala redskap alls i undervisningen. Respondenterna överlag anser sig 



 18 

besitta en bra digital kompetens (se figur 1). Det framgår även att några enstaka respondenter 

anser sig ha en mycket bra digital kompetens. Några respondenter har svarat att den digitala 

kompetensen varken är bra eller dålig. I samband med det digitala redskapet framgår det att 

respondenternas kompetens skiljer sig åt. Även skiljer sig tillgängligheten av redskapet hos 

elever med svårigheter i läsning och skrivning. I och med att enkätsvaren visar att 33 av 

respondenterna svarar att elever som de uppfattar har svårt med läsning och skrivning har 

tillgång till en läsplatta. 7 respondenter menar att dessa elever inte har tillgång till läsplattan.  

 

Figur 1  

 

Respondenterna i studien nämner både möjligheter och begränsningar med läsplattan när den 

används i undervisningen. Det framgick också att tre respondenter har valt att inte skriva 

något, utan istället poängterat att läsplattan är frånvarande i deras verksamheter. 

Möjligheterna med läsplattan är enligt respondenterna, att den ger tillgång till ”många bra 

appar att jobba med och skriva i” (Respondent 1) och att det ”finns många bra pedagogiska 

appar som gynnas elever i deras tidiga läs- och skrivutveckling” (Respondent 8). En fördel 

visar sig därmed vara det varierande utbudet av appar. Läsplattans utformning ger eleverna en 

möjlighet att också kunna använda redskapet istället för handen och finmotoriken. En 

respondent menar att det är ”jättebra för elever med motoriska svårigheter” (Respondent 11) 

och en annan respondent att det är ett ”bra verktyg för att få igång skrivandet hos de elever 

som har svårt med penna och finmotoriken” (Respondent 32). Ytterligare en respondent 

menar ”med just skrivinlärning är det positivt då det tar bort fokuset från penngrepp och 

utformning av bokstäver” (Respondent 23). Fokuset i skrivandet hamnar då på 

skrivinlärningen och inte på penngreppet och utformningen av bokstäverna. Respondenterna 

uppfattar detta som givande för eleverna och att redskapet är viktigt att uppmärksamma. 

Någon respondent svarade att elever skriver mer och utvecklar texten när läsplattan 

involveras, då redskapet är ”motivationssökande för många elever” (Respondent 22).  
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Läsplattan ”möjliggör komplement och variation” (Respondent 16) i undervisningen, menar 

en av respondenterna. En annan respondent lyfter deras arbetssätt med ASL som innebär att 

skriva sig till läsning. ASL- metoden innebär att fokus läggs på textens utformning och 

innehåll, istället för bokstävernas utformning. Metoden används i kombination med det 

digitala redskapet och via tangentbordet får eleverna höra bokstavsljuden när de skriver. 

Eleven kan också lyssna på sina egna texter och enkelt redigera sina arbeten.  

Tre respondenter betonar också att digitaliseringen i skolan kan bli problematiskt. Detta 

kommer till uttryck i några av följande citat: ”eleverna tappt sin egna skrivförmåga” 

(Respondent 29), ”man får inte glömma bokstavsträningen förhand och finmotoriken” 

(Respondent 24) och ”SÅ bra är inte läsplattan att den ersätter penna och papper” 

(Respondent 28). Dessa respondenter, som dock är få till antalet 7,5%, ser alltså vissa risker 

med att använda läsplattan för ofta i undervisningen.  

 

Läsplattan kan också skapa andra utmaningar i undervisningen. Respondenterna anser 

exempelvis att det inte alltid går att skriva ut via skrivaren eller att Wifi inte alltid fungerar 

etc. En annan utmaning som framkommer i studien är den ekonomiska. En respondent lyfter 

den problematiken: ” med licenser blir det väldigt dyrt och dras från läromedelspengen” 

(Respondent 28). Detta påverkar i sin tur tillgängligheten, det vill säga att varje enskild elev 

inte har tillgång till en läsplatta. Det lyfter exempelvis en respondent genom citatet: ”vi har 

bara en halvklassuppsättning Ipads” (Respondent 17). Den bristande tillgången, leder till 

bokningssystem eller olika delningsprinciper. Det är utmanande, som en respondent påpekar 

”om vi fick tillgång till fler plattor ser jag många möjligheter” (Respondent 6). Två 

respondenter beskriver även typiska problem med läsplattan i undervisningen, nämligen att de 

är ”för komplicerat då inget funkar” (Respondent 18). En av dessa två respondenter såg inga 

fördelar med läsplattan i undervisningen: ”ser inga fördelar med läsplattan i undervisningen. 

Tycker den bidrar mer till ofokuserade elever” (Respondent 29). Ytterligare två respondenter 

uppfattar läsplattan som ”inte bara ett roligt avbrott eller något som är svårt att slita sig ifrån” 

(Respondent 6) eller ”man kanske ibland också kan förlita sig för mycket på ipaden” 

(Respondent 23). Därmed uppfattar respondenterna både möjligheter och begränsningar med 

att involvera redskapet i undervisningen.  

 

Sammanfattningsvis använder majoriteten av respondenterna digitala redskap dagligen i sin 

undervisning. Syftet är att underlätta för elevernas läs- och skrivinlärning och detta stärker 

Jakobsson (2012, s.153) med att redskapet kan underlätta för lärande, om det används i 
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klassrummet. Olikheter finns bland respondenternas olika kompetenser i användandet av 

redskapet. Det framgår att respondenterna uppfattar läsplattan utifrån både möjligheter, som 

till exempel underlättar för finmotoriken och begränsningar, som till exempel skolans 

ekonomi och problematik med ofokuserade elever.  

 

5.2 Läsplattan som stöttning i läs- och skrivinlärning  
 

I avsnittet går jag igenom hur respondenterna resonerar kring läsplattan som redskap för att 

stötta elever med utmaningar i läsning och skrivning. Läsplattan ger möjligheter att utnyttja 

olika appar, vilket är betydelsefullt. Eleverna kan med hjälp av dessa appar träna 

bokstavsljud, ljudning, skriva ord, bygga ord och höra uttalet av ord och samtidigt höra om 

ordet är felstavat. Två respondenter anger att det finns ”bra appar där eleverna kan träna 

självständigt med t.ex. fonologisk medvetenhet” (Respondent 5) och som ”gynnar elever i 

deras tidiga läs- och skrivutveckling” (Respondent 8). 

 

Programmet Instant Reward framställs i enkätstudien som en möjlighet att använda, för att 

stimulera elever som har det svårt med skrivningen. Lärarna kan följa eleven genom 

programmet, till exempel om eleven ska läsa en text eller svara på olika frågor i samband med 

läsförståelse. Detta gör att läraren kan stimulera eleven genom formativ bedömning. Eleven 

får också direkt feedback i samband med undervisningen och det blir, enligt en respondent: 

”enklare att individanpassa” (Respondent 17). Tio respondenter i studien anser att läsplattan 

genom funktionen talsyntes ger många möjligheter i läs- och skrivinlärningen. Talsyntes kan 

användas för de yngre eleverna i både text och bokform, där eleven själv blir medveten om 

lärandet. En respondent skrev att hen ”använder bla. talsyntes istället för rättstavningsprogram 

så de kan höra av ev, fel mm” (Respondent 11). Två andra aspekter kopplat till 

talsyntesfunktionen förespråkas av två respondenter. Den första respondenten påpekar ”att 

skriva med Ipad med talsyntes hjälper barn med läs- och skrivsvårigheter” (Respondent 15). 

Den andra respondenten nämner:  

 
”Jag har elever som, när de ska skriva lite längre texter, använder läsplattan med 

talsyntes. Jag älskar talsyntesen! Då hör, oftast eleverna själva hur ett ord ska stavas. De 

provar sig fram med olika ljud och kunskapen befästs. Detta passar alla elever” 

(Respondent 25) 

 

Respondenterna betonar här att alla elever oavsett nivå, är hjälpta av talsyntesen och att 

funktionen är positiv i samband med användandet. Även för att stötta elevernas fortsatta läs- 

och skrivinlärning. En annan funktion som också kan användas i samband med läsplattan är 
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inläsningstjänst. Den underlättar för eleverna, eftersom de både kan lyssna och läsa samtidigt. 

Genom tjänsten får eleven ett visuellt intryck i samband med lärandet. En annan respondent 

menar att läsplattan främjar eleven genom att man ”får med alla bokstavsljud och det blir fina 

bokstäver direkt. De kan arbeta i rim, korsord, göra egna böcker och tala in ljud till sina sagor 

de skriver” (Respondent 8). Det blir tydligt att läsplattan kan användas på ett flexibelt sätt för 

att stötta elevens lärande och att det finns flera olika sätt att arbeta på. Ljud och bild är en 

annan aspekt som samverkar när läsplattan används. Två respondenter anser ”för barn med 

språksvårigheter av något slag är den bra. Men om de inte känner till alfabetets bokstäver kan 

det röra till det ännu mer. Då är det nödvändigt med ordbilder” (Respondent 38) eller att 

läsplattan medför ”ytterligare en input till att lyssna på språket” (Respondent 14). Därmed 

främjas ett multimodalt arbetssätt som innebär att eleverna får utvecklas kunskapsmässigt i 

samband med att de utöver skrift använder till exempel ljud och bild. 

 

Fler respondenter lyfter också begränsningar med redskapet. Exempel på detta är mängden 

appar eleverna får tillgång till och som gör det enklare att gå in på andra appar, som inte är 

relevanta för undervisningen. En följd av detta blir är att lärarna får svårt att kunna övervaka 

eleverna och se till att det faktiskt gör det de ska på lektionen när redskapet används. Detta 

medför att det måste finnas rätt förutsättningar för användandet i klassrummet.  

 

I en jämförelse mellan dagens anpassningar och stödet för elever som har det svårt med 

läsning och skrivning gentemot förr, anser majoriteten av respondenterna, 67, 5% i studien att 

elever lättare får stöd idag jämfört med förr. 32,5 % anser det inte.  

 

Sammanfattningsvis uppfattar respondenterna läsplattan som stöttning i både läs- och 

skrivinlärning och möjligheterna genomsyrar mer än begränsningarna enligt respondenterna. 

Detta stärker redskapet som meningsfullt för att kunna stötta elevens lärande. Likaså även hur 

majoriteten av respondenterna uppfattar hur redskapet kan användas som stärks av Jakobsson 

(2012, s.156). Möjligheter som nämns är talsyntesfunktionen, att kunna höra på språket och 

kunna träna på den fonologiska medvetenheten. Exempel på begräsningar som nämns är att 

eleven använder andra appar som inte ska användas i undervisningen och detta blir svårt för 

läraren att ha kontroll över eleverna.  
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5.3 Applikationer i undervisningen   
 

I avsnittet nedan redogörs för de applikationer som respondenterna i studien har nämnt som 

de mest frekventa och som de godtyckligt uppfattar som bra, för att kunna stötta elevers läs- 

och skrivinlärning. I enkäten ger de många olika förslag på appar som kan användas i 

undervisningen. Särskilt sådana relaterade till de elever som kan uppfattas ha svårt för läsning 

och skrivning. Appen skolstil (20 st) är den mest använda appen. Funktionen med skolstil är 

att den används för skrivinlärning. Den kan användas för eleven som har det svårt med de 

grovmotoriska rörelserna, men det finns också möjlighet att använda sig av talsyntes. En 

annan populär app i studien är skolplus (6 st). I denna app använder några enstaka 

respondenter sig av bokstavståget (2 st). Appen innebär att böcker med text och ljud finns 

tillgängliga. Appen Qnoddarnas värld (3 st) är också en applikation som återkom på 

enkätsvaren. Det är en applikation som tränar bokstavsljud och ökar ordförrådet. Den är ett 

mer självgående läromedel i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Kul med duffton (1 st) var 

också en app som nämndes. Programmet främjar elevens fonologiska medvetenhet. En annan 

app som rekommenderas när det handlar om att träna elevens ljud i samband med inlärningen 

var Bornholm (4 st) som erbjuder en variation av övningsuppgifter för eleven. 

Respondenterna arbetar även efter Lexia (4 st) som innebär att eleven får göra tester i 

samband med att man prövar läsförståelsen tre gånger per termin. Appen ger läraren en 

överblick av elevens resultat på ett smidigt sätt. Eleven kan beroende på resultat, få anpassade 

uppgifter så att kunskapskraven möter elevens egen förmåga. Det framgår även från 

enkätsvaren att en del respondenter förhåller till webben när de arbetar, till exempel genom 

appen Writereader (2 st). Den möjliggör att eleven kan skapa egna böcker med text och bild, 

vilket kan anpassas till elevens olika behov. Flera respondenter menar att detta är uppskattat 

av eleverna. Polyglutt (1 st) är ett annat program som stärker förmågan av läsning av olika 

böcker. En parallell till webben är ur.se (1 st), som möjliggör för eleven att både kunna lyssna 

och läsa ifrån böcker. I bilaga tabell 2 redogör jag för de ytterligare appar som också 

presenteras men inte lika frekvent i studien.  

 

Enligt respondenterna i studien finns det rikligt med appar kopplade till läsplattan som 

redskap. En respondent stärker det på följande sätt: ”oändligt med program finns, några 

mycket bra och några mindre bra” (Respondent 33). En fördel med läsplattan som redskap 

blir därmed alla de möjligheter som utbudet av appar kan innebära. Detta kan givetvis också 

utgöra en nackdel, eftersom det kan vara svårt att navigera i den uppsjö av program som finns. 

Respondenterna besvarar i enkäten att de har använt olika tillvägagångssätt för att bli 
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medvetna om apparnas olika funktioner. Detta genom att de har sökt information på egen 

hand, varit på kurser, samtalat kollegialt, sökt på sociala medier, kollat bloggar och genom att 

samtala med specialpedagog, logoped och IT- ansvarig på skolan. Hansén och Forsman 

(2017, s.168) anser att den sociokulturella teorin stärker språkets användning vilket bekräftas 

av respondenternas svar ovan.  

 

Sammanfattningsvis nämner respondenterna många olika applikationer som de anser vara 

relevanta att använda sig av. Det finns ett stort utbud av dessa och det kan vara svårt att finna 

vilken app som fungerar bäst i undervisningen.  

 

5.4 Lärarnas egen digitala kompetens   
 

I avsnittet går jag igenom hur respondenterna uppfattar sin egen kompetens i samband med 

läsplattan och om redskapet uppfattas relevant i undervisningen. Vissa respondenter anser sig 

ha kompetens att kunna tillmötesgå elevens olika behov och förutsättningar med hjälp av 

läsplattan (se figur 2). I specifika siffor är det 24 respondenter av 40 totalt som anser sig ha 

den kompetensen. 11 lärare har kryssat i vet inte. De resterande 5 respondenterna som 

omfattar 12,5% anser sig inte ha en kompetens att tillmötesgå elevernas behov utifrån 

läsplattan. Därmed har respondenterna i studien olika kompetenser över hur läsplattan ska 

användas för att underlätta för eleverna. Vilket i sin tur innebär att eleverna inte har samma 

förutsättningar.  

 

Figur 2  

Trots att respondenternas synsätt skiljer sig åt när det kommer till sin egen kompetens anser 

majoriteten, 37 respondenter, i denna studie att läsplattan utgör ett relevant redskap som 

stimulerar och anpassar undervisningen. Endast 2 respondenter anser att läsplattan varken är 

ett relevant eller icke relevant redskap för dessa elever. Det framgår också att 1 respondent 

anser att läsplattan inte är ett relevant redskap. Läsplattan är därmed ett viktigt redskap att 



 24 

använda sig av för elever med svårigheter i läsning och skrivning, som respondenterna 

nämner ovan.  

  
Sammanfattningsvis anser majoriteten av respondenterna att de har kompetens att tillmötesgå 

eleven utifrån läsplattan men samtidigt finns det brister i denna kompetens hos en del 

respondenter. Majoriteten av respondenterna uppfattar redskapet som relevant att använda sig 

av för eleven som de uppfattar har svårigheter i läsning och skrivning.   

 

5.5 Sammanfattning av resultat   
 

Studien visar på varierande resultat när det gäller användning och uppfattning kring läsplattan 

som möjlighet eller utmaning i undervisningen. Majoriteten av respondenterna anser sig 

besitta en god kompetens med digitala redskap men ser även utmaningar med läsplattan som 

exempelvis tillgängligheten av den. Andra utmaningar med läsplattan enligt respondenterna 

kan utgöras av att den försämrar elevens finmotorik samt att läsplattan är dyr och därmed inte 

tillgänglig för alla. Respondenterna tycker också det är svårt att tillgodose de olika 

förutsättningar som krävs för stöttning av elevers läs-och skrivinlärning utifrån läsplattan. En 

annan problematik som respondenterna poängterar är att de måste kunna hantera apparna på 

ett korrekt sätt. Även att man som lärare bör vara vaksam över att eleverna gör det de ska och 

att de inte använder sig av opassande material. Det finns dock inte endast utmaningar med 

redskapet utan även många möjligheter. En av de största möjligheterna som respondenterna 

betonar är utbudet av appar. Detta för att respondenterna anser att appar kan stötta elevers läs- 

och skrivinlärning och påverka deras utveckling positivt, stimulera en variation i 

undervisningen och främja en individuell anpassning. En annan möjlighet som framgår i 

enkäten är bland annat att eleven kan använda sig av redskapet istället för handen och 

finmotoriken. Det är en stor vinst för den elev som har svårt med finmotorik. Läsplattan kan 

även ses som ett komplement och en motivationshöjande insats inom undervisningen. 

Respondenterna lyfter också flera möjligheter med läsplattan i utbildningen för att stötta 

elevers läs-och skrivinlärning. En stor fördel är att eleverna får träna på uttalet, ljudning eller 

skrivning osv. Eleverna får även möjlighet att träna på den fonologiska medvetenheten och 

använda talsyntesfunktion och inläsningstjänst, vilket också gynnas i den tidiga läs- och 

skrivinlärningen. Läsplattan stimulerar elevernas individuella lärande på ett annat sätt, därav 

blir en formativ bedömning möjligt att genomföra på nya sätt.  
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Sammanfattningsvis så finns det utmaningar med läsplattan, till exempel att den kan försämra 

elevens finmotorik, den är dyr och därmed inte tillgänglig för alla. Vidare kan det vara svårt 

för läraren att tillgodose de olika förutsättningar som krävs samt att läraren även måste kunna 

hantera apparna på ett korrekt sätt och vara vaksam över vad eleven gör.  

 

Möjligheterna med läsplattan kan sammanfattas, till exempel stort utbud av appar som kan 

leda till variation och ge en individuell läs-och skrivundervisning, att eleven inte begränsas av 

sina finmotoriska svårigheter och att den kan utgöra en viktig motivationshöjande insats inom 

undervisningen. Den kan möjliggöra träning på uttal/ljudning och skrivandeträning för den 

fonologiska medvetenheten. Genom läsplattan kan eleven också använda talsyntesfunktion 

och inläsningstjänst och på så sätt också få egenskrivna texter och andras texter upplästa.  

 

Respondenterna i studien ger också många förslag på olika appar och dess funktioner. De 

använder sig av olika tillvägagångssätt för att utveckla kunskap genom applikationernas olika 

funktioner. Kompetensen hos respondenterna i samband med läsplattan skiljer sig åt men 

majoriteten påpekar att läsplattan är ett relevant redskap i undervisningen, för elever med 

svårigheter i läsning och skrivning. Det visas också i enkätsvaren att respondenterna antyder i 

en större utsträckning att elever idag jämfört mot förr har lättare att få stödinsatser. Därmed 

har respondenterna i studien använt sig av både språket som redskap för att finna en förståelse 

över läsplattan och dess funktioner, för att sedan i samband med läsplattan utgöra ett viktigt 

redskap för elevernas läs- och skrivinlärning. Den sociokulturella teorin där dessa redskap är 

centrala har därmed använts frekvent och är väsentlig för det fortsatta lärandet.  

7. Slutsatser och diskussion 
_______________________________________________________________ 

I följande avsnitt kommer studiens syfte och frågeställningar återigen presenteras. Studiens 

slutsatser redovisas, vilka utmaningar och möjligheter lärare uppfattar med läsplattan som 

redskap och hur lärare kan använda den som stöd för elever som de uppfattar har svårigheter 

med läs- och skrivinlärningen. En diskussion, studiens yrkesrelevans och metoddiskussion 

kommer också synliggöras. Avslutningsvis presenteras vidare forskning. 

________________________________________________________________ 
 

7.1 Slutsatser  

Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar om läsplattan som digitalt redskap i 

undervisningen. Ett specifikt fokus riktas mot de elever som lärarna upplever har svårigheter i 
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sin läs- och skrivinlärning. Detta undersöks genom en enkätstudie, där lärare ombeds svara på 

frågor kopplat till användning samt uppfattning om digitala redskapet i relation till elever som 

har svårt i sin läs- och skrivinlärning. 

Vilka utmaningar och möjligheter uppfattar lärarna med läsplattan som redskap i tidig läs- 

och skrivinlärning?  

 

Hur resonerar lärarna kring att använda läsplattan som stöd för elever som de upplever har 

svårigheter i läs- och skrivinlärningen?  

 

Studiens resultat visar att lärarna som inkluderats i denna studie anser att det finns både 

utmaningar och möjligheter med att använda läsplattan i tidig läs- och skrivinlärning. Enligt 

lärarna är det en utmaning att inkludera läsplattan i undervisningen då finmotoriken kommer i 

skymundan. Andra utmaningar visade sig vara att teknikens tillgänglighet varierade, den 

ekonomiska biten, beroendet av uppkopplingen och lärarens egen kompetens. Även 

Lindstrand och Brodin (2007, s.56) menar att just tillgänglighet är en utmaning när det 

kommer till en jämlik tillgång till digital utrustning i skolan. Lärarna menar att det också finns 

många möjligheter med läsplattan. Den stimulerar lärandet på ett mer varierat sätt, underlättar 

för elever med finmotoriska svårigheter och generellt sett är den bra för elever med 

svårigheter i läs- och skrivinlärningen. Detta stärks också av Skolforskningsinstitutet (2018) 

som nämner att det digitala redskapet stimulerar lärandet på ett dynamiskt och positivt sätt för 

lärandet om redskapet kan möjliggöras för eleven (s.1-2). Öhman och Hashemi (2015) menar 

även att redskapet kan skapa nya möjligheter för lärandet, om det integreras med eleven i 

klassrummet (s.140).  

 

Lärarna som deltog i studien uppfattar både utmaningar och möjligheter med läsplattan som 

redskap för att stötta elever i deras läs- och skrivinlärning. Lärarna beskriver att det stora 

utbudet av applikationerna skapar utmaningar, eftersom det gäller att vara medveten om 

apparnas funktioner, det vill säga hur inlärningen kan främjas. En annan aspekt som lärarna 

lyfter är att det är svårt att veta om eleverna faktiskt gör det de ska. I enkätsvaren visar det sig 

att samverkan mellan olika aktörer till exempel specialpedagog, logoped, kollegor är viktigt 

för att utveckla en förståelse över apparnas innehåll och hur de fungerar. När redskapet 

involveras i undervisningen påverkar det individens användning och agerande vilket stärks av 

Jakobsson (2012, s.154-155). Det stora utbudet av olika appar menar flera av lärarna, skapar 
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också möjligheter genom en variation, vilket kan underlätta för att stötta elevernas 

individuella behov i läs- och skrivinlärning. Genom läsplattan kan exempelvis den 

fonologiska medvetenheten tränas. Talsyntes och inläsningstjänst är andra exempel som kan 

utgöra betydelsefulla funktioner för eleverna. Detta nämns också av Fouganthine (2012, s.37-

38) och Alatalo (2011, s.41) i deras studier, att den fonologiska medvetenheten är en viktig 

aspekt för elever med läs- och skrivsvårigheter. Redskapet möjliggör även för individuella 

anpassningar. Ytterligare en aspekt som läsplattan främjar är att eleverna kan få höra texter 

och ord som läses upp högt automatiskt. 

 

7.2 Diskussion  
 

Utifrån studiens resultat har jag kommit fram till att läsplattan utgör ett viktigt redskap för 

majoriteten av de lärare som deltar i studien. Det visar deras omfattande bruk av olika appar 

på inte minst. Apparna kan möjliggöra olika sätt för eleverna att interagera med redskapet. 

Det kan skapa engagemang och det kan möta elevers olika svårigheter, exempelvis om den 

fonologiska medvetenheten brister. Westlund (2009, s.147), Alatalo (2011, s.41) och 

Fouganthine (2012, s.37-38) nämner i den tidigare forskningen att den fonologiska 

medvetenheten är en viktig aspekt för elevernas läs- och skrivinlärning. Finns det brister i 

denna kan begränsningar uppstå. När den fonologiska medvetenheten brister finns det många 

åtgärder man kan ta till bland annat applikationerna Writereader, Polyglutt och ur.se. Här kan 

eleverna arbeta med läsförmågan, lyssna på texter och även skapa böcker. Det finns även 

andra funktioner att använda sig av som exempelvis talsyntes och inläsningstjänst. Läsplattan 

blir ett viktigt redskap eftersom det finns ett så stort utbud av applikationer. Läraren behöver 

dock vara medveten om vilken funktion respektive app har för att möjliggöra lärandet och 

stimulera eleven. Som Jakobsson (2012, s.153) menar behöver läraren systematiskt kunna 

använda redskapet i sitt tänkande och även i samspelet med det tekniska hjälpmedlet, ha 

förmågan att kunna lyssna, förklara och förstå. Det är också något som framstår som viktigt i 

min studie då lärarna poängterar att en medvetenhet över läsplattan och dess applikationer är 

väsentligt. Där också Jakobsson och Lundgren (2013) menar att olika aktörer måste samverka 

med varandra (s.60), vilket också lärarna i studien nämner.  

 

Lärarna anser att läsplattan är ett centralt redskap att använda sig av i undervisningen. De 

lyfter fram fler fördelar än nackdelar med att involvera läsplattan i undervisningen. Öhman 

och Hashemi (2015) nämner att tekniken skapar nya förutsättningar jämfört med den mer 
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traditionella undervisningen. Digitala redskap erbjuder också nya möjligheter för lärandet 

genom olika program och applikationer (s.139-140). Forskning visar att elever som har 

begräsningar inom läs- och skrivsvårigheter påverkas i skolan genom exempelvis avsaknad av 

engagemang i utbildningen och känslan av att man inte räcker till (Lindeblad, Svensson och 

Gustafsson 2016, s.450-451). Såväl Alatalo (2011, s.38,s.53) som skolinspektionens 

forskningsöversikt  (2011, s.10) betonar att man måste kunna tillmötesgå dessa elever och 

med hänsyn och beaktning utgå från deras behov och förutsättningar. Det handlar om att i 

grunden bli medveten om hur man kan individanpassa för eleven. Detta för att möjliggöra en 

relevant nivå på undervisningen, genom till exempel läsplattan och dess olika appar och i 

undervisningen överlag. Detta stärks också av Hansén och Forsmans (2017, s.168, s.171) 

resonemang om hur individen utifrån det sociokulturella perspektivet skapar en förståelse och 

en medvetenhet över olika fenomen i samspel med andra individer och redskap. Min studie 

visar att lärare ser läsplattan som ett viktigt redskap i undervisningen. En annan viktig 

förutsättning för lärande utifrån den sociokulturella teorin är den proximala utvecklingszonen. 

Den proximala utvecklingszonen grundar sig på att elever med hjälp av stöttning och olika 

hjälpmedel kan utveckla sina kunskaper och färdigheter (Skolverket 2017, s.1). Appen Lexia 

innebär att elever får göra tester i samband med läsförståelse. Då får läraren en överblick över 

elevens resultat och som därefter kan få stöttning på en nivå efter sin förmåga. Applikationen 

stärker därmed den proximala utvecklingszonen i den sociokulturella teorin.  

 

Användandet av läsplattan behöver utgöra en reflekterad praktik. Jag menar att läsplattan inte 

ska ses som en nödlösning utan istället ses som en tillgång och en stor möjlighet att stötta 

elevers fortsatta inlärning. Den tidigare forskningen betonar att lärarens kompetens påverkar 

hur man som lärare använder det digitala redskapet som resurs i undervisningen (Andersson 

u.å., s.5). Lärarna förhåller sig väldigt olika när det gäller att involvera läsplattan i 

undervisningen, kanske beroende på tillgängligheten eller av bristande kunskap och förmåga 

att kunna använda den på ett bra sätt. Trots detta visade studiens resultat att majoriteten av 

lärarna ändå menade på att läsplattan var ett relevant och anpassat redskap, för att kunna 

tillmötesgå elever med svårigheter i läsning och skrivning.  

 

Lagerström (2011, s.25) betonar att teknik som redskap blir viktigt för att underlätta och 

utveckla elevernas läs- och skrivsvårigheter. Detta grundar hon exempelvis på att läsplattan är 

ett motivationshöjande läromedel. De flesta av lärarna anser även att redskapet underlättar för 

elevernas finmotoriska svårigheter. Svaren är dock inte entydiga. Vissa lärare anser istället att 
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den digitala utvecklingen orsakar problematik när det kommer till finmotoriken och att det 

kan ha stor påverkan på koncentrationen. Eleverna kan bli ofokuserade och utforskar annat på 

läsplattan än vad de egentligen ska. När läsplattan används i undervisningen måste läraren ha 

uppsikt över vad eleverna arbetar med. Nielsen (2011, s.560) anger i sin artikel att digitala 

redskap kan uppfattas komplext av lärarkåren. Hon menar också att läraren ofta är omedveten 

om hur redskapet ska användas i undervisningen. I sådana fall är kanske penna och papper att 

föredra. Min studie visar på liknande resultat från några lärare som lyfter att läsplattan kan 

leda till en sorts problematik för eleverna och bortser istället från redskapet i undervisningen.  

 

Sammanfattningsvis påvisar studiens resultat skillnader mellan lärarnas uppfattning både när 

det gäller läsplattan som redskap i läs- och skrivinlärningen. Vidare även hur lärarna resonerar 

kring hur redskapet kan användas som stöd för elever som de uppfattar har svårigheter i läs- 

och skrivinlärningen. Det uppstår dock problematik med tanke på att tillgängligheten inte är 

jämlik. Ofta är ekonomiska faktorer avgörande. Som jag nämnde ovan så uppstår det en 

paradox när den ena respondenten antyder att finmotoriken kommer i skymundan medan den 

andre anser att läsplattan är ett redskap för att utveckla finmotoriken. Generellt anser lärarna 

att läsplattan bidrar till ett varierat arbetssätt och att det stora utbudet av appar ger eleverna 

möjlighet att utveckla det som krävs och behövs i deras läs- och skrivinlärning i årskurs F-3. 

Samtidigt får vi inte bortse från vad tidigare forskning nämner att elever behöver utveckla den 

fonologiska medvetenheten som i sin tur påverkar läs- och skrivinlärning samt att 

anpassningar är viktiga. Även fast den tidigare forskningen nämner att insatser är viktigt att 

sätta in kvarstår ändå läs- och skrivsvårigheter. Läsplattan kan vara ett sätt att underlätta för 

elevens svårigheter i läsning och skrivning. Forskningen nämner dessvärre inte de olikheter 

som finns i skolorna runt om i Sverige utan den betraktar alla lika och att samma 

förutsättningar finns. De parametrar jag lägger in i detta är kommunernas ekonomi, skolornas 

syn på läsplattan och lärarnas kompetens och intresse för teknik. Därför krävs det mer 

utbildning av lärarna i samband med tekniken och att skolan prioriterar vikten av att investera 

i läsplattor så alla har samma förutsättningar oavsett vart eleven bor. Detta är centrala 

aspekter i min studie. Därmed måste forskningen fortsätta att trycka på och påverka skolans 

inställning och möjliggöra så goda förutsättningar som möjligt för elever med svårigheter i 

läsning och skrivning.  
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7.3 Studiens yrkesrelevans  
 

Elever besitter olika kunskaper och förmågor och behöver därför olika typer av anpassningar, 

exempel på detta är olika digitala redskap. Det är därför viktigt att jag som lärare har en god 

kompetens och kunskap om dessa redskap och kan använda läsplattan med tillgängliga 

applikationer i det dagliga arbetet. Det krävs för att kunna individanpassa olika redskap för 

varje elev. I min enkätstudie framgår det att lärarna använder sig av olika tillvägagångsätt för 

att upprätthålla kompetens inom området. Exempel på detta är samtal och erfarenhetsutbyte 

med specialpedagog, kollegor, logoped. Dialog, kommunikation och samarbete framträder 

som viktigt i läraryrket, särskilt i relation till att lära sig hantera de digitala redskapen.  

 

En annan viktig del i läraryrket är också att skapa en god arbetsmiljö för eleverna. Här kan 

läsplattan utgöra distraherande inslag, eftersom eleven kan bli ofokuserad och ouppmärksam 

på annat som händer i klassrummet. En annan viktig aspekt som framkommer i min 

enkätstudie, är kommunernas olika ekonomiska möjligheter. Det medför att lärarna och till 

sist eleverna, inte har samma förutsättningar inom de olika kommunerna. Digitaliseringen 

präglar undervisningen i skolan alltmer. Därför blir det viktigt att vidare beforska hur olika 

digitala redskap används i klassrummet och hur det påverkar lärandet. Det är viktig forskning 

för alla blivande lärare att ta del av.  

 

7.4 Metoddiskussion   
 

I metoddiskussionen redogör jag för min metod utifrån begreppen reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. I studien bemöter jag kravet kring reliabilitet genom att mitt 

tillvägagångssätt har beskrivits på ett utförligt sätt. I metodgenomgången förklarar jag valet 

av metod och vilken relevans metoden har i förhållande till mina frågeställningar. Jag 

synliggör på ett tydligt sätt vilket program jag har använt mig av i samband med enkätens 

utformning och hur jag har nått ut till mina respondenter. Bryman (2008, s.258) nämner om 

hur väsentligt en mindre pilotstudie är i samband med enkätstudier. Studiens reliabilitet 

förstärks på så sätt, genom att jag samtalat med verksamma lärare om mina tolv enkätfrågor, 

för att undersöka om de var relevanta. Det var ett viktigt val, om justeringar och dylikt skulle 

behöva göras, innan jag gjorde ett offentligt utskick av enkäten via nätet. Studiens samtliga 

faser beskrivs därför på ett tydligt sätt. På så sätt uppfyller studien det pålitliga kriteriet, vilket 

i enlighet med Bryman (2008, s.355) uppfylls om studiens tillvägagångssätt beskrivs på ett 

utförligt sätt och samtliga faser redogörs i forskningsprocessen.  
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Enkätsvaren från lärarna har använts i studien på ett systematiskt sätt, för att kunna analysera 

och få fram ett slutgiltigt resultat. Det har i sin tur gjort att bedömningarna förhåller sig till 

vad lärarna har besvarat i enkäten. På detta sätt bemöter jag också kravet på validitet. 

Bedömningen av studiens slutsatser ska överstämma med den undersökning som görs i 

studien. Sammanställningen av lärarnas svar synliggörs även i analys-och resultatavsnittet i 

form av text, procent, diagram, tabeller och siffror. Detta görs i syfte för att uppnå en större 

trovärdighet. Det blir viktigt att presentera resultat på olika sätt (Bryman 2008, s.354). 

Forskarens beskrivning påverkar till stor del undersökningens trovärdighet. 

Sammanfattningsvis har jag strävat efter att göra studiens resultat och slutsatser trovärdiga 

och pålitliga i förhållande till lärarnas enkätsvar i studien. Dock är jag medveten om att jag i 

undersökningen kan ha olika brister som till exempel för outvecklade svar av lärarna, lärarnas 

trovärdighet i svaren och några lärare som ej besvarar alla enkätfrågorna.  

 

Studiens generaliserbarhet kan dessvärre anses som både hög och låg, i och med att 

begreppets definition innebär att resultatet ska kunna tillämpas i andra kontexter (Bryman 

2008, s.52). Den låga generaliserbarheten uppstår genom att studiens respondenter omfattar 

40 st, vilket är ett litet antal i förhållande till den totala lärarkåren. Studiens resultat kan vara 

missvisande för en hel population. En annan aspekt, när kvalitativa och kvantitativa studier 

används som metodansats, är att resultatet inte alltid blir detsamma om studien skulle göras 

om. Med största sannolikhet skulle antalet respondenter skilja sig åt som inkluderas i 

undersökningen och svaren i enkäten likaså. Studien visar samtidigt på en hög 

generaliserbarhet, eftersom den data som samlas in som empiri, besvarar studiens 

frågeställningar.   

8. Vidare forskning  
 

I ett vidare forskningsprojekt skulle det vara relevant och intressant, att studera läsplattan som 

redskap för läsning och skrivning, fast fokusera på elevperspektivet istället för 

lärarperspektivet som var utgångspunkten i denna enkätstudie. Studien skulle då förhålla sig 

till den kvalitativa ansatsen, för att få tag på det empiriska materialet. Däremot blir det en 

annan metodansats som används. Genom att intressera sig för elevperspektivet, blir en 

intervjustudie en relevant metodansats att använda sig av. Detta för att kunna få en djupare 

förståelse för hur dessa elever uppfattar läsplattan som redskap och som stimulering i deras 

lärande inom läsning och skrivning. På så sätt hade det varit intressant att intervjua elever på 



 32 

olika skolor, för att kunna få en bredare uppfattning om läsplattan i samband med 

undervisningen. Även ta reda på vilka möjligheter och utmaningar som elever ser med 

läsplattan. Det blir minst lika viktigt i utbildningsväsendet att undersöka elevperspektivet, 

som det är att utgå ifrån lärarperspektivet. En intressant jämförelse med min studies resultat 

vore, att undersöka på vilka sätt läsplattan involveras i undervisningen och då med hänsyn 

taget till vilken skola eleven går i och vilken kommun eleven bor i.  
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Bilagor  
 

Hej!  

 

Jag heter Filip Lindmark och jag läser min sista termin på grundlärarprogrammet med 

inriktning F-3 på Örebro Universitet. Just nu skriver jag på med mitt examensarbete som 

inriktar sig på att undersöka hur elevers läs och skrivinlärning (årskurs f-3) kan främjas av 

läsplattan (Ipaden). Särskilt vill jag undersöka hur läsplattan kan utgöra en möjlighet (eller 

begränsning) för elever där läs och skrivinlärningen ter sig extra utmanande. Den här enkäten 

har ett omfång på 12 frågor med både öppna och slutna frågor. Jag uppskattar verkligen om 

du kan sätta av lite tid och besvara frågorna. Dina svar kommer att behandlas utifrån 

Vetenskapsrådets etiska principer.  

 

Svara gärna omgående så jag får rikligt med empiri. Har ni funderingar eller dylik så kan ni 

givetvis nå mig på lindmark.filip@hotmail.com 

 

Ett stort tack på förhand!  

Med vänlig hälsning Filip Lindmark  

Student på Örebro Universitet, Grundlärarprogrammet inriktning F-3  

 

Vilken utbildning har du i grunden?  

 

Legitimerad lärare      Legitimerad fritidspedagog    Ingen behörighet  

 

 

Hur länge har du arbetat inom yrket?  

 

0-5 år      5-10 år   10-15 år   15-20 år   20 år och uppåt  

 

 

Vilken årskurs arbetar du i dagsläget i?  

 

Förskoleklass    Åk 1    Åk 2   Åk 3   

 

 

 

Ungefär hur mycket arbetar du med att använda digitala verktyg i din undervisning?  

 

Dagligen    Någon gång i veckan      Mer sällan   Inte alls  

 

 

mailto:lindmark.filip@hotmail.com
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I vilken utsträckning anser du att din digitala kompetens räcker i skolans verksamhet?  

 

Mycket bra   Bra    Varken bra eller dåligt     Dåligt   Mycket dåligt  

 

 

Vilka utmaningar och möjligheter ser du med läsplattan som hjälpmedel i den tidiga läs 

och skrivinlärningen? 

 

 

 

Har elever som du upplever har det svårt för läsning och skrivning tillgång till en 

läsplatta?  

 

Ja   Nej  

 

 

Finns det några speciella appar du ser som särskilt givande för elever som du upplever 

har svårt för läsning och skrivning?  

 

Beskriv lite kort och ge något exempel på en app/appar som ni använder er av för att 

tillmötesgå eleverna: ________________________ 

 

 

Hur fick du reda på vilken app/vilka appar som finns tillgängliga för dessa elever?  

 

Beskriv lite kort: _______________________ 

 

 

Anser du att du har kompetensen att tillmötesgå elever som du upplever har det svårt 

med läsning och skrivning med hjälp av läsplattan?  

 

Ja   Vet inte   Nej  

 

 

Anser du att läsplattan (Ipaden) som digitalt verktyg är ett relevant hjälpverktyg för 

elever som du upplever har det svårt med läsning och skrivning?  

 

Ja    Vet inte  Nej  

 

 

Upplever du att elever som har det svårt med läsning och skrivning har lättare att få  

det stöd de behöver idag jämfört med förr?  

 

 Ja    Nej   
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ABC- klubben 6 st  

Att skriva sig 

till läsning  

1 st 

ASL skrivbok 1 st 

ASL 1 st 

Book Creator  1 st 

Chrome book 1 st 

ABC- raketen 1 st 

Spel ett 2 st 

Knäck koden 1 st 

Legimus 2 st 

Diktafon 1 st 

Superbra 1 st 

Poio 1 st 

Ne-appar 1 st 

Stava ABC 1 st 

Lilla ugglan 2 st 

Spelett 1 st 

Mappia  1 st 

Letter school 1 st 

 

Tabell 2. Antalet appar och dess namn pedagogerna nämnde i enkäten   
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