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Sammanfattning  
Syftet med den här fallstudien var att få en insikt i hur lärare uppfattar införandet av iPads i 
skolan samt hur lärare tänker kring undervisning utifrån iPads. Fokus har legat på elevernas 
utveckling av skrivförmågan genom att det har undersökts på vilket sätt elever använder iPads i 
skrivandet och hur lärarna stöttar eleverna i användandet. I studien togs det ett lärarperspektiv 
eftersom vad lärare kan göra för att främja elevernas skrivutveckling är viktigt. I de flesta studier 
som presenteras i forskningsöversikten påpekas det hur viktigt lärarens roll är för elevers 
utveckling, och att det inte är de tekniska hjälpmedlen som ensamma utvecklar eleverna.  
  
För att få svar på frågeställningarna har det i studien utförts en observation med efterföljande 
intervju. Resultatet från de båda metoderna har sedan ställts mot forskning inom området för att 
få fram att det studerade fallet stämmer överens med forskningen med vissa avvikelser. Likheter 
mellan tidigare forskning och den här studien är bland annat hur man arbetar med en dator till 
varje elev, en satsning som många kommuner nu gör. Också att använda sig av skrivarpar vilket 
stämmer överens med det sociokulturella perspektivet, att elever lär med och av varandra. 
Lärarna låter även eleverna vänta med handskrivning till årskurs två vilket pedagogiska 
erfarenheter förespråkar. Skillnaderna som sågs var bland annat kring negativa effekter som 
forskning har kommit fram till men som inte de lärare i studien har upplevt, så som upplevelse av 
stress samt att lärarnas arbetstid inte räckte till.  
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Inledning 
  
Tekniken är en stor del av vår vardag och det finns i stort sett alltid tekniska hjälpmedel runt 
omkring oss. Vi använder papper och penna mindre och mindre och sms, mail samt chatt 
används mer flitigt. För många barn är det naturligt och en självklarhet att skriva med hjälp av 
digitala verktyg. Det görs fler och fler satsningar på digitala verktyg i skolorna och hur mycket 
teknik som skall tas in i undervisningen samt hur den skall användas är en aktuell fråga. 
Europaparlamentet och Europeiska Unionens råd har tagit fram åtta nyckelkompetenser för ett 
livslångt lärande som de anser att alla människor behöver för personlig utveckling, social 
integration, aktivt medborgarskap samt sysselsättning. En av dessa åtta nyckelkompetenser är 
digital kompetens. Inom den här kompetensen ingår bland annat att vara källkritisk, 
grundläggande informations- och kommunikationtekniska-färdigheter (informations- och 
kommunikationsteknik-IKT) samt att samla in och utbyta information (Europeiska Unionen, 
2014). Användandet av tekniken går längre och längre ner i åldrarna, enligt senaste rapporten 
Svenskarna och internet 2013 använder 45 % av alla tvååringar internet någon gång ibland 
(Findahl, 2013). Det finns dock ingen forskning som i nuläget beskriver hur elever påverkas 
längre fram i livet av tekniska hjälpmedel i skolan. Men eftersom teknikutvecklingen nu går 
snabbare än någonsin, kommer det troligtvis i framtiden vara av stor vikt att vara teknisk 
kompetent. Man kan spekulera i om det ens kommer vara nödvändigt att skriva med papper och 
penna i framtiden. 
  
I den här studien studeras ett fall kring hur man med hjälp av iPad kan utveckla elevers 
skrivförmåga. Det bakomliggande syftet var att få en tydligare bild av iPadens påverkan inom 
skolan och främst skrivutveckling. Skolan som fallstudien utgick ifrån går efter metoden att 
skriva sig till läsning. Trageton (2014) är en pedagogisk metod som enkelt kan förklaras med att 
elever skriver sig till läsning. Det är den norske forskaren Arne Trageton som har lagt grunden 
för den här pedagogiken som har blivit populär framför allt i Norden. Pedagogiken bygger på en 
grundsyn som utmanar de traditionella inlärningssättet. Trageton (2014) uppmärksammar att 
Sverige har satsat miljarder på att använda IKT i skolundervisningen. Trageton menar vidare på 
att det mest varit fokus på tekniken, medan de nu är fokus på den pedagogiska användningen. 
Skolan i studien har till viss del tagit efter Tragetons pedagogik och väntar med handskrivning 
till årskurs två då de lägger fokus på kvalité på elevernas texter istället för handstilen. 
 

Syfte och frågeställningar 
  
Syftet med undersökningen var att undersöka hur läraren uppfattar och använder surfplattan i 
undervisningen för att främja yngre elevers skrivutveckling.  
  
Ur detta syfte utkristalliserar sig följande frågeställningar: 
1. Hur menar lärare att det pedagogiska arbetet har förändrats när användandet av iPad har 
införts? 
2. Hur använder lärare iPaden i undervisningen för att främja elevers skrivutveckling? 
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Målet med studien var att få en bild kring hur användandet av iPads är i just ett fall. Också vilka 
förändringar lärare själva upplever, både kring elevers utveckling men också för egen del genom 



till exempel planeringstid. Studien tittade också på följder som kan ses som negativa efter 
införandet av iPads, till exempel teknisk support, ergonomiska effekter samt stress. Det finns en 
inriktning på elevers skrivutveckling, och på vilket sätt användandet av iPads kan vara 
fördelaktig för eleverna. Det undersöktes också hur eleverna arbetar i par och hur lärarna 
uppfattar hur det påverkar elevers utveckling. Under studien togs ett lärarperspektiv för att ha ett 
fokus på hur just läraren kan arbeta för och göra för att främja elevers skrivutveckling.  
  

Forskningsöversikt 
  
Då en studie utförs är det en bra grund att känna till tidigare forskning som gjorts inom det valda 
ämnet för att det skall finnas en stadig grund att analysera resultaten ifrån. Eftersom elever i den 
här fallstudien arbetar mycket tillsammans blir det aktuellt att beskriva det sociokulturella 
perspektivet. Hur skrivförmågan upptäcks och hur elever utvecklar skrivförmågan är relevant för 
att lärare skall kunna möta elever där de är i sin utveckling. För att kunna undervisa med iPads 
behöver man även känna till forskning kring hur elever lär utan iPads. Forskning kring hur IKT 
generellt används i undervisningen samt forskning kring IKT kopplat till skrivutveckling blir 
aktuellt eftersom den här studien har till syfte att undersöka hur iPads används i undervisningen. 
Datorspel nämns också kort i denna forskningsöversikt och relateras till de spelappar eleverna 
använder i undervisningen.   
  
 

Sociokulturell syn 
  
Den sociokulturella synen inom skolan kommer från början från Lev Semenovich Vygotskij som 
tillsammans med Alexander Luria och Aleksei Leontiev påbörjade utvecklingen av teorin. Den 
grundar sig på tanken att alla människor alltid lär sig och att det sker i sociala sammanhang. 
Säljö (2010) menar att Vygotskij talade om att språk, både det talande och det skrivande, gör att 
människor kan skapa en gemensam förståelse genom att kommunicera med varandra. Säljö 
påpekar att människan enligt Vygotskijs mening är i ständig utveckling och att det inte endast är 
något barn och unga gör. Till den ständiga utvecklingen hör det Vygotskij (1995) beskrev som de 
proximala utvecklingszonerna, olika utvecklingsnivåer. Han menade att människor bör utmanas i 
rätt utvecklingszon, alltså inte för svårt och inte för lätt. Det här för att man skall nå en så pass 
snabb utveckling som möjligt genom att stimuleras till den nästkommande utvecklingszonen. 
Säljö (2010) förklarar att när man har lärt sig något så är det mycket nära att man också lär sig 
något nytt, det nästkommande. Alltså bör man satsa på att lära sig det nästkommande som redan 
är inom räckhåll. 
  
  

Hur skrivförmågan upptäcks  
 
Den språkliga förmågan börjar i familjen och för många barn i förskolan eller förskoleklassen. 
Elever har olika uppväxtförhållanden, med olika bakgrund och modersmål och kommer till 
skolan med olika vanor att samtala, skriva och läsa (Liberg, 2006). Enligt Liberg kommer barn 
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redan i förskoleåldern i kontakt med olika typer av media, dator- och videospel, vilket gör att de 
upptäcker 



och använder visuella symboler i skriftspråket. Alla barn i förskolan, skolan och hemmet skall 
ges möjligheter att få utveckla sin egen skriftspråksförmåga. För att barnet skall känna den 
meningsfulla känslan krävs då att det är anpassat till barnets egen förmåga, då barn befinner sig 
på olika nivåer. Liberg påpekar att barns skriftspråkslärande fyller en funktion när de själva läser 
vad det skrivit, skriver något till själva eller skriver något till andra. Framväxten av språk sker då 
ett tagande och givande utförs. Då vuxna uppmuntrar barn till skriftspråk drivs barnen till att 
fortsätta och utvecklas successivt mer och mer. Även när vuxna anpassar sitt språk till barnet 
eller lägger nivån strax över, skapas situationer som barnet anses som meningsfullt. Barn skall få 
undersöka, reflektera, uttrycka sig, systematisera, jämföra samt dra slutsatser om språket. Liberg 
menar att reflektion är en viktig del samt ett effektivt verktyg då barnet utvecklar sitt skriftspråk. 
 
Literacy är ett begrepp som ofta används när läs- och skrivutveckling diskuteras. Begreppet 
handlade länge om att endast skriva och läsa. Det blev sedan allt mer vidgat och det muntliga 
språket ingick (Fast, 2008). Clay (refererad i Fast, s. 38) anser att barns läs- och skrivinlärning 
börjar i tidig ålder. Hon menar vidare att inlärningen sker i miljön där barnet växer upp samt är 
betydelsefull för barnens vägar in i skriftspråket. Barn lär sig inte endast läsa genom böcker utan 
det sker också i andra sammanhang där bild och text förekommer samt symboler, vilket kan ses 
på till exempel husväggar, tv, datorn och annonser. Teale och Sulzby (refererad i Fast, 2008, s. 
38-39) styrker att barns utveckling av literacy börjar redan i tidig ålder samt att de utvecklas i det 
vardagliga livet om de engagerar sig i den egna vägen. Det finns inte några exakta översättningar 
till literacy, men exempel på översättningar kan vara läs- och skrivförmåga, läs- och 
skrivkunnighet samt skrivkultur (Fast, 2008). 
 
 

Hur elever utvecklar skrivförmågan 
  
Trageton (2014) beskriver att det är enklare att lära sig skriva än att lära sig läsa och att elever 
därför bör lära sig skriva först och sedan lära sig läsa genom skrivandet. Det här stärker också 
Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2013) genom att påpeka att det är mer naturligt att 
lära sig skriva innan man lär sig läsa eftersom det måste skrivas en text innan man kan läsa den. 
Björk och Liberg (1996) påpekar att Donald Graves har fått fram forskningsresultat på att 90 % 
av alla barn som börjar skolan uppfattar att de själva kan skriva, därför menar Bergöö (2009) att 
man måste möta barnen där de är i sin utveckling. Björk och Liberg (1996) anser då att 
anledningen till att börja med skrivinlärningen innan läsinlärningen eftersom endast 15 % av 
eleverna som börjar skolan och som deltagit i forskningen anser sig själva kunna läsa. 
  
Myrberg (2003) menar i sin rapport att en hög lärarkompetens är det allra viktigaste för att 
utveckla både läs- och skrivförmågan samt för att förhindra läs- och skrivsvårigheter. Förutom 
det är också gott om tid och dessutom tid med läraren viktig. Myrberg anser att undervisningen 
måste kännas motiverande samt upplevas som meningsfull för att elever skall lyckas. Eftersom 
skriftspråket är ett sätt att kommunicera får skriftspråksutvecklingen ett syfte för eleverna, att 
kommunicera med andra, vilket läraren enligt Myrberg bör använda i sin undervisning. Att det 
finns ett syfte med skrivandet menar Dahlgren et al. (2013) är viktigt. Om inte elever skriver för 
att utveckla sina kunskaper så skrivs det bara för att producera text vilket inte fyller någon 
mening eller syfte för elever. Dahlgren et al. menar också att skolan skall sträva efter att inte få 
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eleverna att känna att man skriver bara för att bli bättre på att skriva, utan att det finns flera olika 
syften, mottagare samt 



mål med skrivandet. Exempel på det här kan vara att skriva för att övertyga, för personlig 
kommunikation eller för nöjes skull. Tornberg (2009) påpekar hur viktigt det är med en 
mottagare. När man kommunicerar muntligt har man direkt en mottagare som lyssnar och ger 
respons medan man oftast inte har det vid skriftlig kommunikation. Därför är det viktigt att både 
avsändaren och mottagaren är väl insatta i språkets regler, vilket också Dahlgren et al. (2013) 
anser. 
  
  

iPad 
  
iPad lanserades av Apple Inc år 2010 i Sverige och kan beskrivas som en pekskärm med 
egenskaper som en dator. iPaden har avancerade funktioner och var under 2010 den mest sålda 
samt omtalade surfplattan. iPaden används exempelvis för surf, bilder, mail, film, spel, läsning 
av böcker och tidningar samt musik. Den har även nedladdningsbara applikationer (NE, 2014). 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) förespråkar att alla elever 
skall kunna använda modern teknik som ett verktyg gällande lärande, kommunikation, skapande 
samt kunskapssökande. Gällhagen och Wahlström (2011) anser att surfplattor är enkla att 
använda med barn och att det oftast inte behövs några utbildningsinsatser. Trageton (2014) anser 
att fördelen med att använda bärbara datorer eller iPads är att eleverna enkelt kan skifta plats att 
arbeta på, en nackdel med iPads är dock att den kan vara för tryckkänslig och att det behövs ett 
tangentbord för att eleverna skall kunna använda alla sina fingrar när de skriver. 
  
  

IKT generellt i undervisningen 
 
Säljö (2010) beskriver att den nya tekniken inte är så ny längre. Det är något som för de yngre 
generationerna är en självklar del i vardagen. Att skriva, räkna, spela och upprätthålla sociala 
relationer med hjälp av tekniska hjälpmedel är dagliga aktiviteter för många barn. Säljö menar 
vidare att de flesta tester och prov görs med penna och papper i skolan, och att det då är svårt att 
visa på det eleverna lärt sig genom att använda sig av till exempel dator vilket leder till att 
inköpande av digital utrustning undviks. Han förklarar att det istället är hur IKT påverkar vår 
kultur samt kommunikation och vilka förmågor det leder till som kan ses som centralt.   
 
Cuban (2001) har gjort en studie kring hur elever och lärare i samtliga skolåldrar använder 
datorer. Han kom fram till att datorn används mindre i skolan än vad den används i hemmet för 
både elever och lärare. Han kom också fram till att införandet av datorer har haft en väldigt liten 
inverkan på hur undervisningen har organiserats. I skolor i USA har det skett kraftiga satsningar 
på tekniska hjälpmedel sedan 1980-talet, och fördelar man eftersträvar är bland annat att göra 
skolor samt lärande mer effektiva samt att elever skall förberedas på det framtida arbetslivet som 
förutspås innehålla mycket teknik. Cuban menar att man inte har lyckats med det här och att 
några av anledningarna till det är att lärare sällan tillfrågas när ny teknik skall införskaffas, att 
lärare inte får tillräckligt med tid för att sätta sig in i ny teknik samt att lärare har erfarenheter av 
att tekniken ofta krånglar och att de inte får tillräckligt med teknisk support. 
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Positiva och negativa effekter  
Hur mycket träning lärare har fått inom IKT påverkar hur IKT används samt kvalitén på 
undervisningen. Det handlar mycket om lärarens inställning och hur de värdesätter tekniskt 
kunnande för att elever skall få ut de positiva effekter som kommer med IKT-användning (Bebell 
och Kay, 2010). Användandet av digitala verktyg måste också vara kopplad till en pedagogisk 
idé. Positiva effekter som har visat sig vid användandet av IKT är bland andra en ökning av 
elevers motivation vilket kan leda till ett ökat engagemang och ökad uppmärksamhet. Man kan 
också se att elevernas självständighet ökar och att deras samarbetsförmåga förbättras. Ju mer 
integrerade de digitala verktygen är i undervisningen och när det ses som normalt, desto bättre 
resultat får eleverna (Skolverket, 2007).  
  
Hylén (2013) menar att det finns en mängd av studier som påvisar positiva effekter genom att ta 
in IT (informationsteknik) i undervisningen, samt att studierna fortsätter att växa. Burden, 
Hopkins, Male, Martin och Trala (2012) utförde en studie under perioden mars - juni år 2012, 
syftet med studien var att se vilken inverkan surfplattan hade i elevernas undervisning samt 
lärande, då de för mestadels hade tillgång till varsin iPad. De jämförde sedan det med elever som 
inte hade haft tillgång till någon iPad. I studien visade resultaten på att de elever som hade 
tillgång till iPad hade generellt bättre resultat än de elever som inte hade tillgång till det. 
Forskarna kom fram till att ägandet av en iPad höjde elevernas motivation samt intresse för 
skolarbetet. Eleverna blev mer självständiga och undervisningen blev mer varierad och nya 
arbetssätt uppstod för både lärare och elever. Samarbetet mellan elev och lärare ökade och 
eleverna hjälpte varandra mer. Elevernas föräldrar blev även mer engagerade i deras barns 
skolgång. Det här mycket på grund av att elever fick ta med iPaden hem och lätt kunde visa vad 
de arbetat med i skolan. Lärarna såg även en resultatökning bland alla elever oavsett vilken nivå 
de befann sig på. Hylén menar vidare på att ökade kompetenser samt en positiv attityd till IT 
bland lärare leder till bättre resultat för eleverna. 
  
Negativa effekter man sett i samma studie är att mindre motiverade samt yngre elever har det 
svårare att hålla sig borta från sociala medier. Hälsoeffekter som man även stött på är huvudvärk, 
muskelvärk samt osäkerhet på grund av rånrisken. Andra negativa effekter kan vara att 
undervisningen går för fort, de elever som hellre vill skriva förhand hinner inte göra det eftersom 
de måste hänga med i det iPads-anpassade tempot. Man vet heller inte vad det får för effekter för 
de elever som iPaden blir vardag för, samt att forskningsstudierna är relativt nya, vilket gör att 
man inte kan dra några slutsatser för hur det kommer utvecklas för eleverna i framtiden (Hylén, 
2013). 
  

Unos Uno-projektet 
Örebro Universitets projekt Unos Uno som pågick mellan åren 2010-2013 har följt 23 skolor 
som har satsat på en dator till varje elev. Unos Uno-projektet hade fem huvudsakliga uppdrag, 
tagna från projektets årsrapport 2013: 
  

1. Identifiera olika effekter som genomförande av en dator en elev har bidragit med 
2. Identifiera hur elevernas resultat, utveckling och lärande påverkas när skolor infört en 

dator en elev 
3. Urskilja pedagogers roll i en skola där en dator en elev är standard (Förändrad roll och 

arbetssätt) 
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4. Ge underlag för hur man bäst inför en dator en elev så att det ger så stora effekter som 
möjligt på elevernas lärande 

5. Bidra till kunskapsutvecklingen kring en dator en elev 
  
I projektet var det en stor spridning mellan de deltagande skolorna, vilket inte beror på de 
tekniska tillgångarna utan istället pedagogiken samt lärmiljön. De positiva effekter som uppkom 
i och med projektet uppstod inte överallt medan de negativa effekterna gjorde det i viss grad. 
Unos Uno har fått fram siffror på att hur nöjda elever är med skolan inte är kopplat till om de har 
en egen dator eller inte. I projektet är det cirka två tredjedelar av alla lärare och elever som är 
nöjda. Men hur nöjda eleverna är beror alltså inte på om de har en egen dator eller inte, utan på 
undervisningens kvalité (Grönlund, 2014).  
  
Det har framkommit positiva effekter för både elever och lärare i projektet. Lärare arbetar 
annorlunda och utnyttjar tekniken på ett helt annat sätt än tidigare. De lärare som deltog i 
projektet arbetar nu effektivare med att söka information, presentera samt att skriva. Kontakten 
mellan lärare och elever har ökat. Efter en-till-en infördes är det fler elever som tar kontakt med 
sina lärare utanför skolan för att diskutera skolarbete eftersom tekniken underlättar och gör att 
lärarna är mer tillgängliga. Elever höjer också sitt självförtroende eftersom de har en större 
möjlighet till att få fram ett resultat som de är nöjda med. Det kan dels uppfattas som mer 
estetiskt tilltalande men också innehållsmässigt eftersom det till exempel är enklare att komma åt 
information. Presentationer inför klassen kan också förenklas genom att till exempel använda 
inspelningar eller liknande. Det är svårt att mäta resultat över hur elevers prestationer har 
förbättrats eller försämrats, men i vissa fall syns förbättringar. Dock har lärarna uppfattat att 
elevernas prestation har ökat markant. Både elevernas och skolans personals digitala förmåga har 
förbättrats genom datoranvändning i skolan samt i hemmet. De negativa effekter som har 
kommit fram är att personaltätheten kan minska eftersom det saknas pengar i skolorna. De 
pengar man har behövs då läggas på teknisk utrustning. I och med minskade personalresurser blir 
det också mer stressigt för lärarna. Man har också sett att ensamarbetet bland eleverna har ökat. 
Det här kan dock de mest framgångsrika skolorna i projektet parera för genom att ha 
ensamarbetet mer välorganiserat och lärarlett. Både en del lärare och elever upplever stress som 
är relaterad till en-till-en mycket eftersom det blir ett snabbare tempo i undervisningen samt 
distraktionen av sociala medier. Vissa upplever också fysiska besvär på grund av 
arbetsställningar som inte är lämpliga ergonomiskt sett. Projektet har också visat hur viktiga alla 
roller i skolan är, både rektor, lärare liksom skolchefer och politiker. Att det finns en ledare och 
någon som har ansvaret på alla plan är viktigt för att en-till-en satsning skall gå runt, så det inte 
slutar med att datorerna ersätter lärare eller annan personal och det pedagogiska syftet försvinner 
(Grönlund, 2014). 
  

Datorspel 
Precis som TV, film, och musik får även barn medieupplevelser från datorspel. Att många har 
datorspel som sysselsättning blir allt vanligare, även för många yngre barn. Genom att barn 
spelar datorspel kan de använda sig av sina egna erfarenheter för att utveckla sin kreativa 
process. Då barn skall kunna utveckla sin kreativa process bör läraren ha en god kompetens inom 
de program som används. Programmen bör även ge många möjligheter för barnen samt att de är 
något som barnen kan relatera till i sin vardag (Linderoth, 2002). 
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IKT och skriftspråksutveckling 
  
Att skriva sig till läsning är en metod som bygger på att eleverna skriver på datorn. Eleverna 
använder sig av tangentbordet och lär sig på det sättet avkodningen av bokstäverna. Eleverna får 
lära sig de olika bokstävernas ljud och kombinationer som först bildar ord och sedan en 
berättelse längre fram i processen, som eleverna sedan får läsa (Trageton, 2014). Fördelar med 
att skriva på dator eller motsvarande menar Svensson (2009) samt Trageton (2014) är många. 
Till exempel menar båda att elevernas textskapande inte hämmas av bristande motorik, och att 
det är enklare för elever att redigera sina texter i efterhand vilket gör att texterna kan få högre 
kvalitet genom att ändra meningar, ord samt bokstäver. Trageton menar även att det går fort för 
eleverna att lära känna bokstäverna samt siffrorna, eftersom handskrivandet tar längre tid än 
skrivandet på datorn när det skall produceras text. Svensson menar att elever som skriver på 
datorn vågar, experimentera mer med orden eftersom de är medvetna om att de kan ändra i sin 
text vid ett senare tillfälle. Eleverna behöver då inte avbryta sina tankar utan kan skriva färdigt 
sin text och redigera efteråt. Lövgren (2009) menar att elever skall använda datorn eller 
motsvarande som skrivverktyg i alla ämnen. Hon menar vidare att eleverna kan koppla bort den 
motoriska förmågan och enbart ägna sig åt sin text, och eleverna ges möjligheten att bli 
producent istället för konsument av texter. Enligt Skolverket (2012) blir elever mer motiverade 
till att stava rätt i sina texter om de har en mottagare, vilket är enklare att ha om man skriver via 
ett modernt verktyg.  
  
Svensson (2009) beskriver att elever med handstilsproblem oftast skriver kortare texter än andra 
elever. Hon beskriver vidare att det här kan grunda sig i att eleverna inte orkar lägga ner 
tillräckligt med kraft i sitt arbete för att orka forma bokstäverna. Svensson menar att dessa elever 
har mycket att vinna genom att använda datorn som skrivverktyg eftersom de då kan behandla 
sina texter på ett helt annat sätt och inte behöver fokusera på sin handstil. Det leder till att 
eleverna ökar sin förmåga att reflektera samt att uttrycka sig eftersom de kan prestera mer text. 
Trageton (2014) menar att handskrivningen bör vänta till årskurs 2 och att handstilen får positiva 
effekter om man bara använder digitala verktyg innan dess. Det här eftersom eleverna skall ha 
mindre svårigheter med motoriken och handkoordinationen. Lövgren (2009) menar att eleverna 
är väl förberedda då de skall använda pennan som skrivverktyg i årskurs 2. Hon menar vidare på 
att eleverna då redan kan bokstäverna och därför kan ta till sig inlärningen på ett bättre sätt. 
Utifrån sin pedagogiska erfarenhet menar hon att handstilen inte har något med förmågan att 
producera texter att göra och att handstilen är ett av flera andra hantverk elever lär sig i skolan. 
När det riktas kritik mot Trageton som pedagogik kritiseras ofta att eleverna inte tränar sin 
motorik lika mycket när de skriver med hjälp av dator som de annars skulle göra med penna och 
papper. Förutom de argument Trageton (2014) har kring att läraren bör vänta till årskurs två med 
att skriva eftersom eleverna då är mer utvecklade så har Lövgren (2009) fram motoriska 
övningar läraren kan genomföra med eleverna. Det gäller övningar för både fin- och grovmotorik 
eftersom Lövgren menar att finmotoriken egentligen inte bara är begränsad till handen utan även 
kräver att grovmotoriken fungerar. När väl både fin- och grovmotoriken har tränats upp ett tag 
samt att eleverna har fått möjligheten att producera längre och mer kvalitativa texter via 
skrivande på dator eller liknande är det dags att skriva för hand. Trageton (2014) beskriver en 
undersökning i handskrivningstest som har genomförts i Norge som pekar på att de elever som 
skrivit på digitala verktyg har bättre handstil än de elever som skrivit förhand. 
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Handskrivningsklasser har jämförts med datorklasser och handskrivningsklasser och förenklat 
sagt ligger eleverna i datorklasserna i genomsnitt ett år före i 



sin skrivutveckling. Dock är det första gången man jämför skrivutveckling på det här sätter och 
resultaten bör därför ses med reservationer. 
  
Trageton (2014) förespråkar också att eleverna arbetar i par, samt att de skall stå upp och arbeta. 
Genom att arbeta i par stimulerar det bland annat dialog och muntlig kompetens. Andra fördelar 
med arbete i par kan vara att eleverna kan lyssna på varandra, ge respons och utbyta språkliga 
erfarenheter. Trageton menar vidare på att elever tycker om att skriva i par då de får mer idéer 
till att skriva, diskutera kring innehållet, typsnitt, textvariation, textstorlek samt rättstavning. 
Genom att skriva i par kan de även träna på att ta hänsyn till individuella önskemål. Elever kan 
däremot anse par som negativt då de skall skriva en saga eller artikel eftersom de kan finna det 
svårt att komma överens kring innehållet. Lövgren (2009) beskriver också utifrån sina 
erfarenheter hur par är gynnsamt för båda parterna. Hon ger exempel på att eleverna lär ord av 
varandra, utvecklar språket samt skrivandet och utvecklar sina tankar. Eleverna får ett rikt 
ordförråd genom att de lånar ord och uttryck av varandra. Lövgren menar vidare på att eleverna 
tränar det sociala samspelet, respekterar varandra och andras åsikter, samtidigt som de kan dela 
med sig av känslor och sina egna åsikter. Elever som skriver i par kan även föra resonemang som 
de aldrig kunde fått uppleva genom att skriva enskilt, eftersom eleverna får ett vidare synsätt på 
grund av sin skrivarkompis. Det muntliga samtalet i par är viktigt för att kompisen skall förstå 
hur eleven tänker samt för att kompisen skall kunna ställa frågor och förstå andra texter, bilder 
och erfarenheter. Eleverna blir duktiga på att berömma och ge feedback till kompisen samt ställa 
relevanta frågor. Svensson (2009) menar även hon att det är positivt att arbeta i par. Hon menar 
att elever som arbetar i par lär sig begrepp av varandra samt strategier som de använder sig av 
när de sedan arbetar vidare på egen hand. 
  
Under 2007 inleddes ett projekt om en-till-en metoden i Falkenbergs kommun. Målen med 
projektet var att utveckla arbetsformer samt metoder, att öka lusten att lära hos såväl elever som 
pedagoger, att öka elevernas måluppfyllelse och resultat. I projektet framkom det att det fanns 
många fördelar med en-till-en satsningen. Bland annat att elevernas motivation hade ökat 
markant samt deras prestation. Elevernas texter blev längre med en bättre kvalité. 
Klassrumsklimaten har även upplevt som lugnare och undervisningen blev mer varierad samt att 
lärarna blivit bättre på att ta tillvara på datorerna i deras undervisning. Genom att eleverna blev 
ägare till en dator gjorde det att datorerna var laddade samt fungerade. Lärare upptäckte också att 
den största prestationsökningen var hos de elever som tidigare haft lägre prestation i deras 
arbeten, lärarna trodde att det berodde på att eleverna nu kunde åstadkomma snyggare och 
prydliga resultat. Fler fördelar med projektet har även varit att eleverna har mer ordning på sina 
dokument samt att eleverna alltid har tillgång till information. Kommunikationen har även 
upplevts som bättre då de är lätt att få tag på elever, lärare eller föräldrar. Enda nackdelarna som 
de funnit med projektet är att en del elever tillbringar mycket tid till datorerna samt att föräldrar 
reagerat då de kan bildas ett missbruk vid datorn (Tallvid, 2007). Berner Lindström är en av de 
forskare som varit med och utvärderat projektet i Falkenberg. Han menar att det finns några 
faktorer som visar att en-till-en-satsningar skall göra skillnad. En av de här faktorerna är att 
samhället är så pass digitaliserat och att skolan också behöver digitaliseras för att inte hamna 
efter. Också att lärare blir mer och mer kompetenta gör att satsningarna blir mer lyckade. 
Satsningarna med en-till-en är också mer accepterade än vad de var tidigare (Lindström, 2012). 
Lindström menar att skolan bör formas till en skola där elevers behov blir mötta och där man ser 
till framtidens kompetenser, vilket digital kompetens ingår i. 
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Metod 
  
Att använda väl valda metoder i en studie är nödvändigt för att få fram det resultat som söks 
utifrån aktuella frågeställningar. I den här studien har det genomförts en icke deltagande 
observation med en efterföljande halvstrukturerad intervju. Dessa två metoder presenteras 
tillsammans med beskrivningar kring kvalitativa studier, etiska överväganden samt urval i det 
här metodkapitlet. 
  
 

Kvalitativ studie  
 
Eftersom studien inte syftar till att fastställa mängden av någonting vilket Bjereld, Demker och 
Hinnfors (2009) menar är utmärkande för kvantitativa studier har metoderna i den här studien 
varit av kvalitativt slag. Bjereld et al. (2009) anser också att kvalitativa studier ger kunskap kring 
kvalitéer eller egenskaper vilket leder till att förståelse för en företeelse skapas. Exempel på 
metoder som ofta används inom kvalitativ forskning är observationer samt intervjuer, vilket båda 
två finns med i den här studien. Kvantitativa studier kan i vissa sammanhang ses som mer 
trovärdiga än kvalitativa studier eftersom en större mängd människor då deltar samt att resultaten 
inte är lika påverkningsbara och kan tolkas på flera olika sätt (Trost, 2012). Ett positivt synsätt på 
en kvalitativ studie är att den är nyansrik, lyhörd samt att det finns en känslighet (Bjereld et al., 
2009). Eftersom den här studien är en fallstudie går det inte att generalisera resultatet till andra 
studier. 
  
 

Observation 
  
Kylén (2004) menar att observatören kan redovisa händelser och observera beteenden, 
kontaktmönster, ord, flöden och frekvenser. Personen eller personerna som observerar kan inte 
förklara vad som händer, utan observatören kan använda sig av sina erfarenheter för att tolka och 
förstå samt se samband. Då flera personer observerar samtidigt kan man få olika beskrivningar 
eftersom observationen blir subjektiv och varje person ser det med egna ögon. Beskrivningen 
kan vara sann eller mer eller mindre vinklad beroende på vad personen vill förmedla. Därför kan 
det vara bra att göra observationerna mer strukturerade och veta vad som skall observeras. Det 
kan vara riskabelt med observationer eftersom mycket kan störa den som observerar. Det kan till 
exempel vara att det samtidigt händer något intressant som inte är relevant för observationens 
syfte eller att observatören är trött eller av annan anledning okoncentrerad. 
  
Rönnqvist och Vinterek (2008)  menar att klassrumsobservationer är en bra möjlighet då man vill 
utföra en studie under både en längre samt kortare tid. De menar att det är i klassrummet som 
kommunikation och interaktion uppstår mellan lärare och elever. Lärarens undervisning formas 
och speglas utifrån hur dennes värderingar och normer är. Elevernas identiteter formas utifrån de 
grupper som de hamnar i. När man utför en observation bör man bestämma sig för hur 
observationen skall gå till samt vad det finns för för- samt nackdelar de med de olika deltagande 
graderna. Man kan välja att vara en osynlig åskådare eller delta som en fullständig medlem i 
observationsgruppen. Rönnqvist och Vinterek menar även vidare på att det är viktigt att tänka ut 
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hur mycket tid som skall ägnas åt observationerna, samt vad som är lämpligt för just den 
enskilda 



studien i förhållande till studiens syfte och forskningsfrågor. Två andra viktiga aspekter är att 
bestämma antal lektioner som skall observeras samt i vilken undervisning och vilket perspektiv 
som skall observeras, vuxenperspektiv, barnperspektiv samt barns perspektiv. Barnperspektiv 
menar Hansen Orwehag (2013) är då syftet är att verka för barns bästa, att företräda barns 
intressen samt tillvarata barns villkor. Jämfört med barns perspektiv som istället är barnet som 
medforskare och deltagare i barns värld, alltså ur barnets synvinkel. I just den här studien valdes 
ett vuxenperspektiv även kallat lärarperspektiv inom skolans värld, som fokuserar på lärarens 
agerande. 
  
I den här studien utfördes en observation med en uppföljning av intervju. Att observera och 
intervjua efteråt menar Widerberg (2002) är viktigt även av etiska skäl då de intervjuade får 
möjlighet att kommentera samt förtydliga det observatören upplevt och sett. Att få diskutera 
observationen efteråt kan ge ny kunskap och förståelse både till observatören samt den 
observerade. Stukát (2011) beskriver kombinationer av metoder som en triangulering, det menar 
han kan ge en djupare förståelse för det som studeras. 
  
I studien utfördes observationer i form av en icke deltagande roll som Rönnqvist och Vinterek 
(2008) beskriver. De menar att det är viktigt att man bestämmer innan i vilken grad man vill 
delta i ett klassrum. Den icke deltagande roll betyder att man inte involveras i en klass, vilket gör 
att verksamheten i klassrummet kan fortgå som vanligt. Vid en observation måste man även fatta 
ett beslut gällande dokumentationen. Enligt Rönnqvist och Vinterek kan man använda sig av 
bandspelare med anteckningar som komplement, videoinspelning, eller enbart anteckningar. I 
den här studien gjordes enbart anteckningar utefter vad som var relevant i studien. De menar 
vidare på att anteckningar är tillräckligt om man sammanställer bra efteråt. Fältanteckningarna 
sammanfattades sedan, och irrelevant information för den här studien togs bort, till det som kan 
läsas i resultatet. Kihlstöm (2007) anser att man innan observationen skall beskriva den fysiska 
platsen som observationen kommer att äga rum i. Hon menar att man skall vara tydlig i 
beskrivningen samt att man kan rita en skiss över platsen. I studien antecknades därför miljön ner 
innan observationen började. 
  
  

Intervju 
  
I studien utfördes det en halvstrukturerad intervju. Lantz (2013) menar att en halvstrukturerad 
intervju är då det är en bestämd frågeföljd med efterföljande följdfrågor och innehåller även 
öppna och fasta svar. Eftersom undersökningsgruppens storlek var så pass liten passade det bra 
att genomföra en intervju istället för till exempel en enkät. Enligt Lantz ger också en intervju 
intervjuaren möjligheten att fördjupa sig i vissa delar som anses intressanta samt ger möjligheten 
att ställa följdfrågor när information saknas eller när något behöver förtydligas. I studien 
intervjuades båda lärarna samtidigt. Krag Jacobsen (1993) menar att det kan ses som negativt att 
en av de intervjuade kan få mer utrymme än den andra, och påpekar att denne inte alltid behöver 
vara den mest kunniga inom området. För att motverka det måste intervjuarna se till att alla 
intervjuade får tid att prata. En positiv effekt av att intervjua flera på samma gång är att det kan 
skapas en intressant diskussion mellan de intervjuade under intervjuns gång där det kan komma 
fram information som annars aldrig hade kommit fram om det endast var en person åt gången 
som intervjuades (Hansen Orwehag, 2013).  
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När man intervjuar är det lämpligt att låta den intervjuade välja plats så det blir en plats där 
denne känner sig trygg. Man bör också välja en plats där man inte blir störd i intervjun (Trost, 
2010). Efter skoldagen utfördes intervjun i ett klassrum som valdes av de båda lärarna. 
Klassrummet var ett rum som de var vana att arbeta mycket i och var luftigt och ljust. Intervjun 
skedde ostört med stängd dörr ut till korridoren. Krag Jacobsen (1993) anser att intervjuaren bör 
undvika att ställa ledande frågor samt frågor som har ja- eller nej svar. Ledande frågor kan ge 
felaktiga svar medan ja- och nej-frågor kan ge korta svar som sedan inte utvecklas. Att ställa 
flera frågor på samma gång är heller inte bra om man vill få svar på allt då den intervjuade då 
oftast väljer att endast svara på det sista. De intervjuade bör få tid till att tänka kring sitt svar, och 
att det är viktigt att intervjuaren ger den tiden för att svaren skall bli så genomtänkta och av så 
hög kvalité som möjligt. 
Den sociala interaktionen kan utforskas i en intervju. Hur människor beter sig och framförallt 
resonerar kommer fram när de intervjuade svarar på frågor och förklarar sig (Trost, 2010). 
Eftersom den här studien är av kvalitativt slag så hade intervjun drag som kan ses som typiska 
för en kvalitativ intervju. Enligt Trost går kvalitativa intervjuer till största del ut på att skapa 
förståelse för den intervjuades tankar och känslor samt vad de har för erfarenheter. Något annat 
som är typiskt för en kvalitativ intervju är att frågorna är korta vilket öppnar upp möjligheten för 
de intervjuade att ge mer innehållsrika och vida svar. 
  
De intervjuade i den här studien är vana att deltaga i studier och då även vana med att bli 
inspelade vid intervjuer eller andra studiemetoder vilket Krag Jacobsen (1993) menar är en 
fördel för att få fram sanningsenliga svar samt för att det skall bli en avslappnad och trygg 
stämning. Lantz (2013) menar att det är bra att spela in intervjuer eftersom man vid antecknande 
lätt kan höra det man vill höra och det som går att koppla till sina förkunskaper. Det kan då leda 
till att man missar väsentliga delar av intervjun och heller inte kan gå tillbaka och lyssna en gång 
till. Gillham (2008) menar att det är bra att filma en intervju eftersom man då kan titta på den 
flera gånger och då eventuellt upptäcka nya saker. En nackdel kan dock vara att de intervjuade 
blir negativt påverkade av att allt de säger och gör dokumenteras, de kan även känna att de inte 
kan vara sig själva utan måste inta ett skådespeleri. För att vara på den säkra sidan och inte stå 
utan material om tekniken skulle krascha menar Kylén (2004) att det kan vara bra att ha en 
dokumentationsmetod i reserv. Han ger exempel på att man kan ta anteckningar samtidigt som 
man spelar in, men i den här studien gjordes det istället både bild- och ljudupptagning för att 
dokumentera. Inspelningarna tittades samt lyssnades på och svaren på intervjufrågorna 
sammanfattades under respektive fråga för att användas i resultatet. Vissa delar av intervjun 
transkriberades också för att användas som citat till resultatdelen. De citat som valdes ut var de 
som lämpade sig bäst till de delar som tas upp i resultatet samt det som är starkt kopplat till 
studiens frågeställningar.  
  
  

Urval 
  
Skolan som valdes ut inför den här studien har sedan tidigare erfarenheter av att delta i 
forskningsstudier. Studien utfördes i årskurs 2 eftersom de deltar i ett forskningsprojekt inom 
området, där av den här studien. Skolan är även känd för sin IT-satsning. Den här studien är en 
fallstudie där fokus har legat på en skola och två lärare. En fallstudie är en studie där fokus läggs 
på en företeelse och syftet är djup förståelse på just den här företeelsen. En fördel med fallstudier 
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är att man får en detaljerad och ingående bild av den studerande företeelsen och att en nackdel är 
att det kan vara svårt att generalisera resultaten till andra fall om inte förutsättningarna beskrivs 



noggrant (Stukát, 2011). Trost (2012) menar dock att ju fler man har i sitt urval desto större 
sannolikhet är det att de blir representativt för populationen. 
  
  

Etiska överväganden 
  
Vetenskapsrådet (2002) anser att det är viktigt samt nödvändigt med forskning för samhällets 
och individernas utveckling. Individskyddskravet behandlar fyra huvudprinciper, dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
  
Informationskravet menas med att forskaren har skyldighet till att informera de deltagande om 
forskningens syfte och deltagarnas uppgift i projektet samt de villkor som gäller då de deltar. 
Deltagarna skall vara medvetna om att de kan avbryta sin medverkan under projektets gång. 
Samtyckeskravet menas med att forskaren skall inhämta uppgifter kring de deltagande behövs ett 
samtyckte. Om någon deltagare är under 15 år skall samtycke även inhämtas från 
vårdnadshavare. Deltagarna i undersökningen skall själva ha rätten att bestämma hur länge de 
vill delta samt på vilka villkor de skall delta. Det innebär att deltagarna skall kunna avbryta sin 
medverkan i undersökningen utan att de påverkar dem negativt. Konfidentialitetskravet är en 
viktig del för deltagarna att känna till. Uppgifter som inhämtats från alla deltagare skall ges 
konfidentialitet, alltså uppgifter som inte skall ges ut till allmänheten. Personuppgifterna skall 
förvaras rätt, då ingen obehörig kan del av dem. Personal som deltar i projektet bör underteckna 
om tystnadsplikt om projektet omfattar etiskt känsliga uppgifter. Nyttjandekravet menas med att 
de uppgifter som samlats in om enskilda personer är endast avsett att användas för 
forskningsändamål. Uppgifterna får alltså inte användas för kommersiellt bruk. Personuppgifter 
som inhämtats skall inte användas för åtgärder eller beslut som direkt kan påverka individen, till 
exempel vård, tvångsintagning med mera. 
  
För att få en hög validitet samt reliabilitet på en studie anser Gustafsson, Hermerén och Petterson 
(2011) att det finns vissa krav att följa. Exempel på dessa krav som går i linje med samhällets 
vanliga etiska normer är att man skall tala sanning om sin forskning, inte stjäla forskningsresultat 
från andra samt att öppet redovisa metodval och resultat. Gustafsson et al. menar också att en 
studie bör ha ett tydligt syfte med tydliga frågeställningar samt att beskriva metoder noggrant 
och att det finns en tydlig tanke med att de metoder som använts är valda eftersom de är 
relevanta för studien. 
  
Eftersom den här studien ingick i ett projekt var de etiska överväganden redan gjorda och de 
behövdes enbart bekräftas via muntlig kommunikation på plats.  
  

Resultat 
   
Nedan kommer resultatet från studien som gjorts. Resultatet kommer att presenteras genom två 
metoder, observation följt av intervju. 
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Observation 
  
I studien har det genomförts icke deltagande observationer under sammanlagt åtta timmar 
uppdelat på två dagar. Läraren som skulle observeras var dock inte närvarande hela tiden och 
annan personal fick ta över vilket ledde till att studiens observationer inte blev helt kompletta. 
Fokus låg på att observera läraren och dennes agerande eftersom studien har ett lärarperspektiv. 
Lärare har stort ansvar gällande elevernas undervisning och utbildning. Lgr11 menar att "Skolan 
ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna 
idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin 
förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra." (Lgr11 2011, s.9) Lgr11 
menar vidare på att undervisningen skall anpassas utefter varje enskild elevs ålder samt mognad. 
De menar att läraren skall låta eleverna får ett personligt ansvar för sin inlärning samt arbete i 
skolan. Eleven skall även få ha inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehållet i 
undervisningen samt pröva olika arbetssätt och arbetsformer. Undervisningen skall anpassas 
utefter varje elev gällande förutsättningar och behov. Undervisningen skall bidra till elevernas 
fortsatta lärande samt kunskapsutveckling utifrån språk, kunskaper, bakgrund samt elevernas 
erfarenheter. Svensson (2009) menar att samhället ställer allt högre krav, speciellt tekniken, på 
individerna vilket gör att eleverna behöver vara väl förberedda inför deras kommande yrkesliv. 
Det här skall ske genom att läraren ger elever färdigheter för att kunna söka rätt kunskap som är 
nödvändig i deras enskilda sammanhang. Lärarens uppdrag vägdes in i observationen eftersom 
det togs ett lärarperspektiv. 
 
Eftersom lärare och elever rör sig mellan klassrum under observationen ägde observationens 
delar rum i olika klassrum. Punkter observationen utgick från var: 
  

• Beteenden samt relationer mellan lärare och elever 
• När och till vad iPads används 
• Hur iPads används och hur läraren hjälper och stöttar eleverna 

 
 

Miljö 
Eftersom Kihlström (2007) menar att miljön har en påverkan på observationsresultatet kommer 
här en beskrivning av den miljö de observerade lärarna samt eleverna vistades i. Klassrummet 
där studien utfördes var utformat för ämnena svenska samt samhällsorienterade ämnen. I 
klassrummet fanns det stora ytor med fyra bord. Två av borden är kvadratiska med fyra elever på 
varje bord, ett bord är rektangulärt med fem elever samt det sista bordet är med fem elever, fast i 
en halv cirkel. Elevernas stolar samt bord är reglerbara då de kan anpassa utefter elevernas 
behov. Klassrummet är ljust och fyra stora fönster samt bra med belysning i taket. Väggarna 
pryds med bilder på elevernas gamla brevvänner, en karta fanns där skolan är utmärkt, de har 
även uppe det centrala innehållet i svenska samt samhällsorienterade ämnena. Väggarna hade 
även tre större anslagstavlor som kan användas. I klassrummet fanns även en läshörna med en 
stor rund matta som man kan ligga eller sitta på, läshörnan är även avskärmad med hjälp av två 
små bokhyllor. Material är lätt tillgängligt för eleverna i klassrummet samt väl synligt. White 
board samt en smart board fanns även uppsatta i klassrummet. Fönsterna dekorerades även med 
hängande bokstäver samt stående böcker. 
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Eleverna har även tillgång till andra rum att arbeta i som kallas för Torget och Verkstaden. 
Torget kan beskrivas som en stor samlingsplats med stora trappsteg som användes som bänkar. 
Nedanför bänkarna fanns en stor rund matta att sitta samt ligga på. På Torget fanns elevernas 
dagordning samt elevernas lådor och pärmar. Torget hade även ett arbetsbord där det fanns åtta 
stolar runt om. En projektor fanns även i detta rum till för undervisning. På Torget är det bra med 
ljus och fönster och väggarna dekorerades med elevernas arbeten. Det fanns också ett litet kök 
samt en kamin. 
  
I Verkstaden hade eleverna fri tillgång till allt material som fanns. Det finns även ett arbetsbord 
med stolar runt om som de kunde arbeta vid. I verkstaden är allt material väl synligt och lätt 
tillgängligt för eleverna. 
  
  

Observerat 
 Generellt ger läraren eleverna mycket frihet, fast inom vissa ramar. Läraren litar på att eleverna 
gör vad de skall samtidigt som det sker på ett kontrollerat sätt med vissa begränsningar. Eleverna 
tillåts lämna klassrummet och lämna lärarens synfält. Läraren litar på att eleverna tar sitt ansvar 
och att de skall dela lika på uppgifterna och ha ett bra samarbete och kommunicera med 
varandra. Eleverna fick sprida ut sig fritt mellan klassrummet och Torget vilket ledde till att 
eleverna satt på olika sätt när de skrev, vilket också visar på att läraren har förtroende för 
eleverna. iPadsen hade fodral som gjorde att man inte kunde ställa dem upp, utan eleverna var 
tvingade till att antingen hålla i iPaden eller ha den liggandes platt framför sig. Vissa elever satt 
vid bänkarna, andra i samlingstrappan, några satt på golvet medan det var vissa elever som låg 
ner på golvet och skrev. Eleverna ändrade ställning ibland så de inte alltid satt på samma sätt då 
de använde iPaden som skrivverktyg. De delade upp sig så alla inte satt på samma ställe, utan 
ungefär hälften satt i ett klassrum medan de resterande satt till exempel på Torget. Också här gav 
läraren ansvar till eleverna att dela upp sig. 
  
När klassen får en uppgift av läraren vet de vad som behöver göras och de vet också oftast vem 
de skall arbeta med eftersom det mesta arbetet sker i skrivarparen som de har under en termin. 
Det visade sig bland annat genom att eleverna snabbt hittade sin skrivarkompis och gick iväg för 
att arbeta. När eleverna arbetar i sina skrivarpar arbetar de oftast utifrån en iPad. Läraren låter 
eleverna själva bestämma vems iPad de skall använda. För vissa par tar det längre tid att komma 
igång och det blir att de pratar om annat innan arbetet väl startar. När eleverna har kommit igång 
med arbetet diskuteras det mycket inom skrivarparen. Vad som framkom i observationen var att 
eleverna bland annat diskuterade kring stor bokstav och punkt, innehåll och handling samt 
matchande bilder, ljudeffekter och så vidare. Eleverna skriver på sin text och läraren hjälper dem 
om de har några frågor. Läraren läser alltid elevernas arbeten när de känner sig färdiga och 
läraren ger sedan eventuellt stöttning i att vidareutveckla texten eller också får eleverna bra 
respons på det färdiga resultatet. När eleverna skriver, skriver de oftast i programmet Pages, 
vilket liknar Microsofts program Word. Där kan eleverna skriva, ändra typsnitt, textstorlek osv.. 
Det läggs en del fokus på teknisk hjälp. Eleverna frågar läraren vilka appar de skall arbeta i, och 
vissa elever behövde också stöttning i att använda vissa appar. I en situation ber en elev läraren 
om hjälp med hur en funktion i en app fungerar och läraren säger då att hon inte vet, en annan 
elev hör det och erbjuder då sin hjälp. 
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Under ett lektionstillfälle fick eleverna använda sig av appen Wordfeud under en svensklektion. 
Det är ett korsordsspel där man tävlar mot en annan person. Det är ett digitalt Alfapet som går ut 
på att man skall bilda ord av de bokstäver som man får slumpmässigt. Det finns även rutor som 
ger mer poäng än andra, exempelvis dubbelpoäng för bokstaven, trefaldig poäng av ordet. 
Personerna behöver tänka taktiskt för att samla på sig så mycket poäng som möjligt genom att 
bilda långa ord med bokstäver som ger många poäng.  Förmågan eleverna utvecklar kan sedan 
tas med till mer vardagliga situationer och användas där.  
 
Ett annat arbetssätt eleverna arbetar en del med är att spela in när de läser upp sina texter. De kan 
sedan lyssna på dem. Under ett observationstillfälle skulle eleverna spela in ett manus de hade 
skrivit. Eleverna märkte då om de hade skrivit fel och kunde redigera det för att sedan spela in på 
nytt. Eleverna använde en app där det gick att klippa ihop olika ljudinspelningar vilket ledde till 
att de inte behövde göra om hela inspelningen om det skedde något misstag. Eleverna hjälptes åt 
i sina skrivarpar och spelade in varandra. 
  
När läraren ger respons till eleverna talar hon om vad som är bra i arbetet samt motiverar varför 
det är bra. Hon hjälper också eleverna med vad som fattas i arbetet samt hur de kan göra för att 
åtgärda det. Om det är något läraren inte förstår ber hon eleverna förklara sig. Läraren ställer 
följdfrågor för att driva eleverna framåt i sitt skrivande. Det kan vara frågor som “vad tänker han 
här?” eller “hur såg det ut när hon kom in i det rummet?”. Oftast när läraren hjälpte eleverna var 
det för att eleverna hade uppfattat det som att de var färdiga med sina arbeten, läraren fick då 
hjälpa eleverna utveckla sina texter. När läraren pratar med eleverna håller hon en låg och mjuk 
ton, och är noggrann med att titta på eleverna och hålla ögonkontakt. Det är också fokus på just 
de elever som läraren hjälper och inte på de andra eleverna som står vid sidan om och vill ha 
hjälp var något läraren gjorde. Under en lektion då eleverna skulle utveckla texter de redan hade 
skrivit under en stafettskrivning, alltså att eleverna skrev i ett antal minuter på varje text för att 
sedan skicka vidare den till en annan elev, gick läraren igenom på vilka sätt man kan utveckla 
texter. Innan eleverna började arbeta höll läraren i en genomgång. Hon började med att prata 
med eleverna kring vad de hade gjort under den föregående lektionen inom samma tema. Läraren 
fortsatte sedan med att läs upp några av de texter som då hade skrivits. Eleverna var engagerade 
och ville ha sin egen text uppläst, men det fanns inte tid för alla texter så läraren lovade att 
fortsätta läsa texter vid ett senare tillfälle. När läraren läste texterna uttalade hon vissa ord så som 
de var skrivna, alltså uttalades en del ord fel vilket eleverna reagerade på. Läraren förklarade då 
att eleverna senare skulle kontrollera stavning i sina texter. I vissa fall hade eleverna också 
missat att sätta punkt vilket läraren demonstrerade genom att fortsätta läsa tills det kom en punkt 
vilket var mycket ansträngande för läraren. Det här reagerade också eleverna på och förstod då 
att de skulle kontrollera meningslängder i texterna. Läraren gav också eleverna i uppdrag att 
speciellt utveckla beskrivningar av miljö och känslor. Det var lätt för eleverna att hoppa in i sin 
text och redigera den eftersom det var skrivit på iPads. Läraren pratade också med eleverna kring 
vad som var relevant och mindre relevant att ha med i texter. 
  
När läraren inte har någon elev som har frågat om hjälp gick läraren runt och frågade eleverna 
hur arbetet gick. Läraren kom med förslag till elever som då inte visste vad de skulle göra så de 
kommer på rätt spår. Ställde läraren någon fråga till eleverna gav hon dem tid till att tänka över 
frågan och sitt svar, innan hon eventuellt ställde om frågan på ett annat sätt eller ställde en 
följdfråga. Om elever har fastnat på något i sitt skrivande kunde läraren ställa ledande frågor för 
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att få eleverna att komma vidare. Då det här hände syntes det på eleverna att de kände sig 
duktiga eftersom de hade klarat ett hinder i skrivandet bara genom att svara på en fråga från 
läraren. 
 
 

Intervju 
  
 

Miljö 
Intervjun ägde rum i ett av klassens två klassrum. Dörren var stängd och ingen kom in och avbröt 
under hela intervjun. Lärarna kom precis från ett personalmöte efter en skoldag och sa att de var 
ganska trötta. Lärarna som blev intervjuade satt på en sida av ett kvadratiskt bord medan 
intervjuarna satt på motsatt sida. Eftersom intervjun skulle filmas var det nödvändigt att sitta så 
att alla kom med. 
  
 

Bakgrund 
De två lärare som intervjuades har sedan tidigare erfarenheter kring att delta i studier. Lärarna 
har varit verksamma som lärare sedan 1998 samt 2003. Lärare ett som varit verksam sedan 1998, 
har grundlärarutbildning i svenska samt de samhällsorienterade ämnena. Lärare två som varit 
verksam sedan 2003 var från början fritidspedagog som sedan läste vidare till grundlärdare. 
Hennes ämnen inom läraryrket är matematik, engelska samt de naturorienterande ämnena. 
Lärarna började att arbeta med iPads i undervisningen hösten 2010, innan hade de arbetat med 
några datorer per klass. Lärarna har under sin tid som lärare inte fått mycket utbildning kring 
IKT utan uttrycker sig “lär dig själv”, eftersom de fått pröva sig fram själva. Den utbildning de 
fått inom IKT är smartboardutbildning, en kurs kring grundläggande användning av dator, 
exempel inloggning, de har även fått gå en PowerPoint kurs. Lärarna håller också i fortbildning 
inom iPad-användning i skolan. 
 
 

Skrivarpar 
Lärarna har valt att eleverna skall arbeta i skrivarpar, vilket innebär att de har en skrivarkompis 
under en termin som de arbetar ihop med. det kan vara pojke-pojke, flicka-flicka eller pojke-
flicka. Skrivarparen sätter de ihop efter vad de tror att eleverna kan lära av varandra, till exempel 
jämna elever eller en svag elev med en elev som kommit långt i sin utveckling. De förklarar 
också att en elev med rikt språk kan sättas ihop med en teknisk eller kreativ elev för att 
komplettera varandra. De menar att fördelarna med skrivarpar är att eleverna alltid vet vem de 
skall skriva ihop med. Till en början kan det vara en process då de byter skrivarpar, men när 
eleverna lärt känna varandras arbetssätt blir det lättare. 
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Lärare ett:  Eh just för att de ska kommunicera med varann. Eh sen har de inte samma skrivarpar hela 
året utan vi brukar köra en termin, just för att byter man för ofta då hinner de aldrig jobba 
in sig med varann.  Eh och jag har bytt skrivarpar… ibland har de vart jämna, alltså 
jämnduktiga skrivare eller läsare eller vad vi nu ska säga, ibland har det varit skillnad på 
dom, fast då har dom haft olika förmågor nån kanske är riktigt skicklig rent teknisk 
istället och den andra är en duktig skrivare och då har man olika förmågor man är bra på 
och kan komplettera varann. Eh jag ser det som en övning i samarbete hela tiden. 

 
       (Personlig kommunikation, 9 april 2014) 

  
Lärarna menar att, “eleverna säger till när någon inte är aktiv eftersom eleverna vill att deras 
arbeten skall bli bra” (Lärare ett, personlig kommunikation, 9 april 2014). De menar vidare på att 
det alltid kommer att finnas någon elev som vill göra minsta möjliga, men att det är lärarens 
uppgift att hitta motivation till eleven. När eleverna arbetar i sina skrivarpar med en text upplever 
de intervjuade lärarna att eleverna pratar med varandra om språket samt stavning. De upplever 
att eleverna är duktiga på att hitta sina egna fel i texterna då de inte använder sig av stavnings- 
och grammatikhjälp när de skriver. Det varierar arbetssättet mellan att ha stavnings- och 
grammatikhjälp på- och avslagen. När den är på fortsätter eleverna skriva även fast de ser att 
något blir felmarkerat för att sedan ändra felen när de är klara vilket går enkelt när man skriver 
på iPads. Det är olika för olika elever kring hur ofta stavnings- och grammatikhjälpen är på. 
Lärarna menar att det kan bidra till att elevernas självförtroende sänks om de ser att många ord 
blir felmarkerade eftersom de förstår att de har skrivit fel. Till hjälp för elevernas skrivande finns 
det också tangentbord som en del elever använder. 
  
 

För- och nackdelar med iPad 
Båda lärarna uppfattar att eleverna producerar mer text och att de samtidigt finner mer 
motivation till att skriva i och med användandet av iPad. De har märkt skillnaden speciellt med 
pojkar som de tidigare uppfattade som generellt mer omotiverade till att skriva. Att arbeta med 
iPads kan vara mycket kreativt enligt lärarna. Det finns många möjligheter för både elever och 
lärare genom att använda olika appar och sedan olika alternativ inom apparna, och eleverna 
klarar av användandet av sina iPads självständigt. Något som de tror gör att eleverna blir mer 
motiverade är att de inte behöver sudda ut det de redan har skrivit för att göra ändringar utan att 
det är enkelt att hoppa in var som helst i texten och göra de ändringar man vill. Det här leder till 
att alla elever har möjlighet till att skapa sig ett fint slutresultat som de sedan är stolta över att 
visa upp både för lärare, andra elever samt till exempel föräldrar. 
  

Lärare ett -  Å det är roligt, alltså det är ingen som klagar på att det är tråkigt. Eller iallafall inte i den 
utsträckningen som när man satt och traggla bokstäver och skulle skriva ner någon liten 
kort text och det blev inte fint å det blev inte… 

Lärare två -  En annan slags kreativitet är det ju, ja, förr skulle man gjort och läst någonting eller 
räknat nått eller skrivit nått och så skulle man göra en bild till, det var ungefär det 
roligaste som hände. Det var liksom det som det slutade med. Nu är det liksom on going 
hela tiden. Att man tränar och är kreativ i en mix på nått sätt. 

Lärare ett -  Å alla kan eh få ett snyggt arbete, alltså det kan se snyggt ut för alla. Alla kan vara nöja 
med det de lämnar ifrån sig. 

Lärare två -  Mm 
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Att eleverna lätt kan ta med sig sin iPad hem och visa sina föräldrar vad de arbetar med just nu 
anser lärarna vara positivt. Föräldrarna får då en riktig chans till att följa med i elevernas 
utveckling 



och verkligen se in i deras värld och vad de arbetar med just i stunden istället för att se bara ett 
resultat som de kanske skulle få göra om det inte fanns tillgång till iPads. Lärarna upplever 
arbetandet med iPad som positivt mycket eftersom en oändlig värd öppnar sig för eleverna bara 
med hjälp av iPaden. En av de intervjuade lärarna menar att “det finns alla möjligheter att få 
snabbt svar från andra personer, alltså att ta sig utanför rummet här utan att vi egentligen fysiskt 
flyttar oss” (Lärare två, personlig kommunikation, 9 april 2014). Det här kan dock också bli ett 
problem för de elever som har svårt att begränsa sig till att göra det de skall, ibland händer det att 
en del elever gör annat istället. Pedagogerna menar att det ibland vore bra om man kunde ta bort 
internetåtkomsten för vissa elever så de skulle kunna koncentrera sig på just det de skall göra. 

  
Lärarna menar att eleverna inte är mer stressade på grund av att de har tillgång till tekniska 
hjälpmedel i skolan. De kan se att eleverna är mer stressiga och stimmiga men menar att det inte 
beror på iPadsen utan att det generellt sett är ett mer stressat samhälle idag och att de tror att 
eleverna är mer stressade hemma. Lärarna har valt att inte ge ut läxor till eleverna, mer än att de 
ibland kanske skall förbereda sig inför en lektion genom att titta på en kort film eller liknande, 
eftersom lärarna anser att elevernas arbetstid är i skolan. Lärarna själva ser inte mycket 
förändringar tidsmässigt mer än att det läggs på fler och fler uppgifter och dokument som skall 
skrivas. Det har dock underlättat för dem att de har tillgång till iPads när det gäller 
kommunikationen med både elever och föräldrar. Elever får nästan dagligen mail med uppgifter 
och information sin lärare. Föräldrarna blir också underlättade via mailkontakt och lärarna ser att 
det ger möjligheten till en mer konstant kontakt. Det blir också enkelt för föräldrar att finna 
dokumentation samt liknande på intranätet. Lärarna säger dock att vissa föräldrar inte är så flitiga 
med att använda sig av intranätet samt att vissa fortfarande kan finna det svårt och komplicerat. 
 

Lärare ett:  inte mer stressade kan inte jag… eh a visst barn idag är väl, det är mer stissigt och mer 
stimmigt. så kan jag nog jo men lite så.  

Lärare två:  jo men alltså 
Lärare ett: men det tror jag inte har med dom att göra, jag tror faktiskt det har nog med andra att 
göra 
Lärare två:  jo för dom här klarar verkligen av att jobba och att prata.  
     
       (Personlig kommunikation, 9 april 2014) 

  
De intervjuade lärarna menar att det behöver finnas någon som är teknisk ansvarig så att det 
flyter på med till exempel licenser och liknande. Mindre problem de har stött på är till exempel 
att elever glömmer laddaren eller inte har laddat iPaden hemma över natten eller att det har blivit 
fel fodral till dem. Något som har kommit upp är att vissa elever har upplevt lite problem med 
nacken, men lärarna berättar att kommunen skall ta fram filmer med ergonomiska övningar för 
att förebygga och motverka smärta som kan göras både hemma och i skolan. 
  
 

Motorik 
Lärarna har valt att inte arbeta med handskrivning förrän i årskurs 2, eftersom de anser att de kan 
hämma elever i deras skrivutveckling, de berättar även att de utgår till viss del från Tragetons 
pedagogik gällande handskrivning. Genom att träna elevernas motoriska förmåga arbetar de med 
händer genom att till exempel sy eller arbeta med lera. De menar även att eleverna kan skriva fint 
förhand även om de inte tränar mycket på det under skoltid Lärarna anser att eleverna med 
mindre utvecklad motorik hade haft svårt för handskrivningen även fast inte iPads hade använts. 
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Diskussion 
  
 

Metoddiskussion 
  
Stukát (2011) anser att det ofta kan var mest lämpligt med en triangulering, alltså att kombinera 
olika metoder. Han anser att man många gånger kan få en djupare förståelse för det man studerar 
om flera metoder kombineras. Stukát ger exempel på en intervju med efterföljande 
enkätundersökning där man kan undersöka något som kom fram under intervjuer i större 
utsträckning eller en observation med efterföljande intervju där de observerade får chansen att 
förtydliga sig och för observatören och intervjuaren att få en djupare bild. Han menar också att 
validiteten ökar i och med en triangulering. I den här studien genomfördes det en triangulering i 
form av en observation med efterföljande intervju precis som Stukát beskriver. Dessa två 
metoder har beskrivits i uppsatsens metodkapitel. Att göra en enkätundersökning valdes direkt 
bort eftersom studien är en fallstudie. Likaså valdes experiment som metod bort eftersom studien 
inte ämnade till att undersöka något på det sättet. Intressant skulle det dock vara att använda sig 
av experimentmetoden med en experimentgrupp som använde sig av iPads medan det var en 
kontrollgrupp som arbetade efter mer traditionella metoder. Det skulle dock kräva väsentligt 
mycket mer tid än vad studien hade. 
  
 

Val av observation 
 Det finns flera olika typer av observationer som passar in i olika situationer. Beroende på vad 
man har för syfte och mål med det man ska observera går det att forma observationen efter just 
sin egen studie. En observationsmöjlighet är den deltagande observationen. Stukát (2011) 
beskriver en deltagande observation som att man under en tid deltar i den situation man är 
intresserad av. En fördel med det är att det är enklare att bli väldigt insatt och få se det som är av 
intresse för studien från ett perspektiv inifrån. Nackdelar kan enligt Stukát vara att man kan bli 
känslomässigt involverad om man observerar deltagande under en längre tid eller att de man 
observerar agerar annorlunda bara för att situationen blir annorlunda eftersom en observatör 
deltar. I den här studien valdes det dock en icke deltagande observation. Om det var eleverna 
som skulle observeras så skulle det passa bra att även använda sig av en deltagande observation i 
den här studien för att bli en av eleverna och följa med dem. Men eftersom fokus låg på att i 
första hand observera lärare så passade det bättre att stå bredvid, annars kunde det blivit svårt att 
veta vilken roll som skulle tas som observatör. Rönnqvist och Vinterek (2008) anser att en fördel 
men att genomföra en icke deltagande observation är att observatören blir osynlig och att 
undervisningen kan fortgå som den normalt skulle göra. 
  
Det finns även olika grader av strukturer inom observation. När en observation är ostrukturerad 
kan observatören beskriva det den ser som den vill, det finns inte några speciella riktlinjer mer än 
att observera och dokumentera. När en observation är väldigt strukturerad kan det till exempel 
innebära en frekvensräkning, att observatören är inriktad på att endast observera och räkna en 
viss egenskap hos människor eller liknande. Sedan finns det också observationer som ligger 
mellan de mest ostrukturerade och de mest strukturerande (Kylén, 2004). Observationen i den 
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här studien var mer åt det strukturerade hållet eftersom det fanns vissa saker som skulle 
observeras. Det var 



klart redan innan vad som skulle observeras och hur det skulle gå till. Hade det varit en mer 
ostrukturerad observation hade det eventuellt varit svårt att hinna få med det studien syftar till att 
undersöka. Dock kunde fler spännande, oförutsägbara händelser ha observeras, vilket Kylén 
anser är en fördel med ostrukturerade observationer. 
  
Ett alternativ till att föra fältanteckningar är att filma observationstillfället, det kan även 
förekomma dagboksanteckningar vilket innebär att anteckningar skrivs ned i efterhand. En fördel 
med att filma observationstillfället är att det går att gå tillbaka och titta fler gånger, men det leder 
också till att det blir mycket mer material att bearbeta och analysera. Då man skall göra en 
intervju efter observationen kan man lättare föra samtal med läraren eller lärarna efteråt samt att 
de kan få ta del av ens anteckningar, under samtalet kan då oklarheter redas ut (Rönnqvist & 
Vinterek 2008). Eftersom det blir mycket material att analysera vid videoinspelning av 
observationer passade det bättre med enbart fältanteckningar i den här studien. 
Dagboksanteckningar kändes dock inte tillräckligt eftersom det då finns en risk för att missa 
väsentliga delar. Rönnqvist och Vinterek (2008) menar att det är en fördel om det är fler 
observatörer vid en observation. Det här eftersom olika personer ser olika saker och händelser 
samt uppfattar situationer olika. Man kan även ta beslut om man vill ha två perspektiv eller föra 
samman de två observatörernas till en enhetlig observation. Då man är fler måste man även föra 
en dialog kring hur situationer uppstod samt vad som hände. I den här studien var det två 
observatörer som var närvarande under klassrumsobservationen. Anteckningarna som togs under 
observationen jämfördes och blev till en. 
  
Rönnqvist och Vinterek (2008) menar att kombinera observationer med intervjuer är ett bra 
tillvägagångssätt. De anser att kombinationen kan vara avgörande för att en studie skall bli 
trovärdig samt vetenskaplig. Det kräver dock goda förkunskaper inom det valda ämnesområdet 
samt en bra kännedom om skolan samt dess undervisning. Dessa två kombinationer passade bra 
för den här studien för att göra den mer trovärdig. De frågor som kom upp under observationen 
kunde sedan besvaras under intervjun. 
  
  

Val av intervju 
I studien genomfördes en intervju med de två lärarna tillsammans. Oftast sker intervjuer i 
forskning och studier enskilt. Den intervjuade kan då tala fritt och ge sanningsenliga svar och 
man är inte bunden av någons annans närvaro. Intervjuar man flera samtidigt finns det en risk för 
att de intervjuade påverkar varandra. Men det finns även fördelar att intervjua flera samtidigt. 
Fördelarna bygger på att människan är en social varelse och att deltagarna driver på varandra. En 
gruppintervju är stimulerande då allas synpunkter konfronteras och att man tvingas tas hänsyn 
till andra. Deltagarnas synpunkter skärps av samvaron med andra och forskaren kan då bättre 
förstå synpunkterna och återge dem. Något som kan ses som negativt med att intervjua flera 
samtidigt är att man måste vara försiktig med känsliga ämnen. Varje enskild person får också 
mindre tid i en gruppintervju än en enskild intervju. Sex till sju gruppmedlemmar är den 
optimala storleken, fördelarna som kommer med en gruppintervju kan annars försvinna. I vissa 
fall kan dock två till tre personer vara en fördel eftersom varje person då får mer tid och kan 
lämna många upplysningar. Det är också en fördel att vara färre om någon i gruppen är dominant 
och inte låter någon annan tala (Kjær Jensen, 1995). Något som kan ses som en nackdel när det 
är flera personer som samtidigt blir intervjuade är att pauserna som annars uppstår får en annan 
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funktion än att vara en stund för eftertanke. Det blir istället ett tillfälle för den andre att börja 
prata (Krag Jacobsen, 1993). 
  



Lantz (2013) anser att struktureringsgraden kan variera beroende på vad studien har för syfte. 
Hon delar upp det i olika struktureringsgrader som öppen, riktat öppen, halvstrukturerad samt 
strukturerad intervju. En strukturerad intervju kan översättas med ordning, då intervjuaren i 
förväg har gjort upp frågor som skall ställas i en speciell ordningsföljd. Enkäter som är skriftliga 
utfrågningar är exempel på strukturerade intervjuer, det här eftersom det vanligtvis finns fasta 
svarsalternativ. Motsatsen till en strukturerad intervju blir då en öppen, ostrukturerad intervju 
med istället mycket öppna frågor samt att frågornas följd kan variera. Vid en riktat öppen 
intervju är de öppna frågorna inriktade mot ett specifikt område som svaret bör riktas mot. I den 
här studien utfördes det en halvstrukturerad intervju eftersom det både förekom öppna samt 
strukturerade frågor. Lärarna hade då en viss frihet att själva ta upp nya aspekter samt att 
diskutera flera av de förbestämda frågorna samtidigt. Eftersom lärarnas erfarenheter och egna 
åsikter var intressanta för studiens syfte valdes den strukturerade intervjun bort, det hade inte 
givit dem möjligheten att tala fritt. En helt öppen intervju, som saknar helt saknar struktur, hade 
gjort det svårt att få fram den informations som studien sökte. 
  
Kjær Jensen (1995) beskriver olika slags frågor. Dels beskrivs erfarenhets- och beteendefrågor 
som något som intervjuaren själv skulle kunna besvara om denna hade närvarat vid tillfället 
erfarenheten skaffades. Vissa sådana frågor ställdes under den här studiens intervju. Kjær Jensen 
beskriver också frågor kring känslor samt sinnesfrågor. Dessa frågor ställdes inte i studiens 
intervju eftersom informationen ej är relevant för studiens frågeställningar. Det ställdes dock 
vissa bakgrundsfrågor och demologiska frågor för att få reda på de intervjuades bakgrund, så 
som ålder och yrkesbakgrund. Kjær Jensen menar också att det är viktigt att tänka på hur frågan 
ställs. Den bör vara neutral och bara innehålla en fråga, han menar också att man inom 
kvalitativa intervjuer brukar ställa mest öppna frågor. I den här studien ställdes det flest öppna 
frågor, förutom de bakgrundsfrågor som ställdes. Det som var relevant att veta passade bäst med 
öppna frågor, vilket Kjær Jensen beskriver som frågor där det inte finns något rätt svar utan den 
intervjuade får tala fritt.  
  
Kylén (2004) anser att anteckningar är en fördel i en intervju eftersom inspelning kan hämma 
den intervjuade samt att det blir ett till moment som kan ses som onödigt när man som 
intervjuare måste lyssna igenom intervjun igen. Eftersom de intervjuade i den här studien var 
relativt vana vid intervjusituationer var det dock inget problem att de kunde känna sig hämmade. 
Kylén menar dock att en negativ sida med antecknade kan vara att den intervjuade upplever 
intervjuaren ointresserad om denne lägger ifrån sig pennan och inte antecknar. Lantz (2013) 
påpekar att om det skall kunna göras en analys kring en intervju så bör en ljudupptagning göras 
för att få med till exempel hummanden och skratt. Hon menar vidare att för att få en hög 
reliabilitet samt för att se samspelet mellan de intervjuade så kan både bild- och ljudinspelning 
vara effektivt. Då det intervjuades två samtidigt i den här studien kan det ses som fördelaktigt att 
filma under intervjun. Gillham (2008) påpekar att det kan vara svårt att urskilja vem som säger 
vad om det bara finns en ljudfil och att man inte kan koppla svaren till deltagarna. I den här 
fallstudien både filmades och togs ljudupptagning då intervjun ägde rum, för att underlätta 
analysarbetet. 
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Resultatdiskussion 
  
  

Hur menar lärare att det pedagogiska arbetet har förändrats när användandet av iPads 
har införts? 
Trageton (2014) menar att det har varit mycket fokus på tekniken, men att det nu istället är fokus 
på den pedagogiska undervisningen. Under observationerna i den här studien visade det sig att 
det var visst fokus på teknik, men att det ändå inte var det som hade övertaget. Eleverna löste 
ibland tekniska problem själva eller med hjälp av någon annan elev i klassen och därför behövde 
inte läraren lägga mycket fokus på teknisk support. Läraren gav ibland direktiv kring hur 
eleverna skulle arbeta med iPaden och vilka program de skulle arbeta inom, men det här var inte 
något som tog övertag under själva undervisningen. Precis som att läraren ger instruktioner i en 
traditionell undervisningssituation så ger hon instruktioner i en undervisningssituation där iPads 
används. Dock syntes det i observationen att eleverna allra oftast hade kontroll över användandet 
av iPads. Att surfplattor är enkla att använda för barn är precis vad Gällhagen och Wahlström 
(2011) påpekar. Det här var också något lärarna i intervjun påpekade. 
  
Enligt Unos Unos forskning är det cirka hälften av alla lärare som upplever stress på grund av de 
tekniska verktygen. Att det har förekommit nedskärningar på personal för att ha råd med en-till-
en metoden påverkar också (Grönlund, 2014).  Det framkom även att elever var stressade, sedan 
de tekniska verktygen kom in i undervisningen. Drygt en fjärdedel av eleverna känner sig 
stressade. Grönlund menar även vidare på att lärarna ansåg att deras arbetstid inte räckte till. I 
intervjun som gjordes upplevde lärarna tvärtom, de ansåg inte att de var mer stressade då 
tekniken togs in i undervisningen, de ansåg även att deras arbetstid till exempel planering, 
utvärdering och dokumentation och så vidare räckte till. Lärarna hade heller inte fått 
uppfattningen av att eleverna är mer stressade på grund av tekniken. Lärarna beskrev istället att 
dagens samhälle generellt är mer stressigt än tidigare, de beskrev vidare på att de trodde att 
eleverna hade varit stressade även om tekniken inte skulle tagits in i undervisningen. Eftersom 
eleverna på den skola där studien ägde rum har haft tillgång till en iPad redan från skolstart kan 
det eventuellt bidra till att de inte känner sig stressade på grund av tekniken. Om elever är vana 
med en annan metod, vilket eleverna i Unos Uno-projektet (2013) var, och får in teknisk 
utrustning senare i utbildningen kan det blir stressigt eftersom den tekniska kompetensen inte är 
uppbyggd från start samt att det inte finns färdiga rutiner för hur skolarbetet skall läggas upp. 
Lika så med lärares stress som kan upplevas i samband med tekniska hjälpmedel. Skolverket 
(2007) menar att ett kontinuerligt användande av datorer gör att lärare känner sig säkrare och 
tryggare i att använda sig av IT under lektioner och har bättre möjligheter till att lyckas integrera 
datoranvändandet i undervisningen. Datorns användning samt påverkan på elever beror till stor 
del på läraren. Om läraren inte är intresserad av att använda sig av datorn i undervisningen kan 
det leda till en minskad användning av datorer. Vilket leder till att eleverna inte kommer få de 
stöd av läraren de behöver för att kunna utvecklas (Svensson 2009). Lärarna i den här studien har 
inte fått mycket utbildning inom IKT utan de har mestadels fått lära sig själva.  De utbildningar 
de har fått är mer grundläggande inom hur man använder tekniken, och inte så mycket kring hur 
man får in tekniken i pedagogiken på ett sätt så att undervisningen effektiviseras. Unos Uno-
projektet (2013) kom fram till att det är undervisningens kvalité som var det viktiga för att få 
nöjda elever, och inte att själva tekniken fanns tillgänglig. Också skolverket (2007) påpekar att 
användandet av IKT måste vara kopplat till en pedagogisk idé. 
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Hur använder lärare iPaden i undervisningen för att främja elevers skrivutveckling? 
Precis som det framkom i observationen så ändrade eleverna ofta skrivställning, ibland sittandes 
på olika ställen och ibland liggandes. Trageton (2014), precis som lärarna, menar att en fördel 
med att använda just iPads är att det är enkelt för eleverna att byta plats att arbeta på. Under 
intervjun kom det fram att vissa elever har berättat om att de har upplevt problem med nacken, 
men att kommunen håller på att ta fram övningar för att motverka och förebygga ergonomiska 
problem. Fysiska problem, speciellt för nacke, är ett känt problemområde från datoranvändning 
och framförs bland annat i Unos Uno-projektet (2013). Även fast det syntes i observationen samt 
att de intervjuade lärarna påpekade att eleverna ändrade skrivställning ofta så upplever ändå 
vissa elever problem med nacke. Det behövs alltså något mer än bara skiftande arbetsställning. 
  
Enligt Unos Uno projektets rapport 2013 har det visat sig att en-till-en metoden gör att elever 
arbetar mycket enskilt. Det här anses som något negativt eftersom forskning talar för att 
människan lär ihop med andra människor, bland annat i den sociokulturella synen. Att eleverna 
arbetar mycket enskilt gällde främst för de äldre eleverna. I den här studien framgick det i 
intervjun som genomfördes att lärarna arbetade med skrivarpar, vilket gjorde att lärarna inte 
upplevde att de var enskilt arbete bland eleverna. Lövgren (2009) menar att utifrån hennes 
erfarenheter utvecklas och befästs elevers kunskaper genom att samspela med andra. Vilket 
också framgick i studien intervju. Då skrivarpar skall sättas ihop är det viktigt att ha en 
grundtanke bakom, det här på grund av eleverna skall komma framåt i sin utveckling. Säljö 
(2010) beskriver den proximala utvecklingszonen utifrån Vygotskij, genom att para ihop en mer 
utvecklad elev med en elev som inte kommit lika långt i sin utveckling kan det ge positiva 
resultat för båda parterna. Lärarna i studien menade dels som Säljö beskriver samtidigt som 
lärarna parade ihop eleverna efter deras olika förmågor också. Genom att sätta en elev som 
exempel som var bra på att skriva ihop med en elev som var bra på den tekniska biten, vilket 
också gör att eleverna utvecklar varandra. Under studiens observation framkom det att eleverna 
kommunicerar och diskuterar mycket med sin skrivarkompis samt att de delar upp och gör lika 
mycket arbete, vilket Svensson (2009) menar är goda förutsättningar för att eleverna skall kunna 
utvecklas tillsammans. Något som diskuterades i skrivarparen var innehållet i deras text, eleverna 
förhandlade fram ibland vad som skulle finnas med samt att de fanns några skrivarpar som 
diskuterade hur olika ord stavades och när de skulle ha stor bokstav och punkt. Svensson anser 
även att tekniska verktyg underlättar för eleverna då de skall korrigera i sina texter, de slipper då 
sudda i sina texter. Hon påpekar också att en fördel är att eleverna lätt kan lägga till saker i sina 
texter. Hon menar även att genom att låta eleverna själva redigera i sina texter gör att eleverna 
utvecklar sin uttrycksförmåga samt öka deras reflektion. Enligt syftestexten i svenskämnet i 
Lgr11 (2011) ska undervisningen syfta till att “eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta 
texter, enskilt och tillsammans med andra” (s. 222). Det här är precis vad eleverna arbetar mot. 
Det täcks också in av en punkt från det centrala innehållet i svenska som menar att elever ska 
arbeta med “enkla former av textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och 
göra förtydliganden” (s. 223). Eftersom det har lyfts fram som en fördel att det är enkelt för 
eleverna att redigera sina texter med hjälp av iPads blir det här centrala innehållet, och även 
syftesmålet, enklare att arbeta mot om man har tekniska hjälpmedel. 
  
I observationen, under redigeringen av texterna från stafettskrivningen, bad lärarna eleverna att 
fokusera på att utveckla miljö och känslor i sina texter. Att utveckla innehållet i texterna är något 
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alla elever kunde fokusera på eftersom det var enkelt för dem att redigera i texterna då de slapp 
radera det de redan hade skrivit samt att ingen behövde hämmas över sin handstil. Eftersom 



eleverna kunde fokusera på innehållet i texterna höjs deras förmåga till att skriva bättre texter 
och att snabbt kunna gå vidare i utvecklingszonerna Vygotskij berättar om inom den 
sociokulturella synen. Eleverna får då möjligheten att utveckla sin literacy-förmåga som Fast 
(2008) beskriver som till exempel läs- och skrivförmåga eller skrivkultur. Det var också en del 
fokus på formen av texter under observationstillfället, när det skulle vara punkt och stor bokstav 
men även på stavning av en del ord även fast lärarna inte brukar fokusera särskilt mycket på det. 
Under vissa lektioner kan eleverna spela in sina texter för att sedan kunna spela upp och lyssna 
eller redovisa för någon mottagare. Genom att göra det här kan eleverna själva upptäcka brister i 
sina texter och arbeten. Liberg (2006) anser att skriftspråkslärandet fyller en funktion när 
eleverna läser vad de skriver. Eleverna spelade in de manus de hade skrivit under observationen. 
Grönlund (2014) beskriver utifrån Unos Uno-projektet det är en fördel att eleverna kan använda 
sina iPads till att spela in presentationer för att utesluta orosmomentet att redovisa inför klassen. 
 
Eleverna använde även sina iPads till att spela vissa spel genom appar. Ett av de spel de spelade 
var Wordfeud. Linderoth (2002) beskriver att det är viktigt att läraren är insatt i spelen och 
arbetssättet. I intervjun framkom det att lärarna inte behövde vara helt insatta i apparna som 
skulle användas eftersom lärarna tillsammans med eleverna löser de problem som uppkommer 
under lektionens gång, lärarna följer alltså inte helt vad Linderoth förespråkar.  
  
I intervjun som gjordes menade lärarna att de väntade med handskrivningen till årskurs två 
eftersom lärarna ansåg att eleverna fick mer kvalité i deras texter genom att skriva på iPad, samt 
att elevernas motorik var bra ändå. Lärarna förklarade att de använde sig av andra motoriska 
övningar för att kompensera tidigt handskrivande som till exempel att sy, arbeta med lera eller 
klippa och klistra. Svensson (2009) menar att det inte finns något direkt samband mellan 
motoriken och läs- och skrivinlärningen. Alltså att eleverna kan ha bra läs- och skrivkunskaper 
även om de inte skriver förhand. Svensson menar vidare på att tekniska verktyg är en fördel för 
de elever med mindre bra motorik, eftersom alla elevernas arbeten kan behandlas på lika villkor, 
då alla kan få ett snyggt arbete. De intervjuade lärarna menar också att det i och med iPadsen är 
enklare för alla elever att få ett slutresultat de är mer nöjda med. Även andra menar det här, till 
exempel Grönlund (2014) som beskriver att det har framkommit i Unos Uno-projektet. Tallvid 
(2007) beskriver samma effekt i Falkenbergs projekt. Tornberg (2009) menar att elevernas 
motivation ökar om de har en mottagare samt någon som skall läsa det de har skrivit. Fast (2008) 
menar att familjen är en viktig del i elevernas tidiga skrivutveckling. Därför kan hemmet vara 
passande för en första mottagare. De intervjuade lärarna berättade att eleverna enkelt tog med 
sina iPads hem och visade vad de hade gjort för sina föräldrar/vårdnadshavare. Här kombineras 
det att ha en mottagare och någon som läser texterna med att få en kontakt med hemmet vilket 
Lgr11 (2011) poängterar som viktigt. Att eleverna får ett slutresultat som de är nöjda över kan 
bidra till att de känner större lust till att visa upp sitt resultat för hemmet. Lärarna berättade också 
i intervjun att det generellt var enklare att ha kontakt med föräldrar genom lärplattformen via 
internet. 
  
De observerade lärarna arbetar delvis efter Tragetons teori kring att skriva sig till läsning. 
Förutom att de väntar med handskrivning till årskurs två, använder de iPads inom alla 
skolämnen. Dahlgren et al. (2013) menar att elever bör skriva för att utveckla sina kunskaper och 
inte bara för att skriva för att finna någon mening med att utveckla sin skrivförmåga. Att skriva 
för att nå kunskap kan ske i alla ämnen. Något lärarna inte har tagit efter men som Trageton 
förespråkar är att eleverna skall stå upp vid datorer när de skriver. Trageton (2014) anser dock 
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också att en fördel med att använda iPads är att man enkelt kan vara flexibel med var man 
arbetar. Det här har lärarna tagit 



tillvara på och låter eleverna relativt fritt välja var de skall arbeta. Tragetons argument för att 
eleverna skall stå upp och skriva är bland annat att det blir enklare för eleverna i paren att skifta 
mellan att skriva och stå bredvid samt att eleverna kan röra sig mer ledigt. Trageton har väl 
utarbetat en detaljerad plan för det mesta, till exempel bordshöjder, vilket heller inte klassen i 
den här fallstudien har följt.  
 

Fortsatt forskning 
  
Det finns mycket positiv forskning kring skrivarpar och att elever arbetar tillsammans. Något 
som sågs som en nackdel i bland annat Unos Uno-projektets rapport var att det blev mycket 
ensamarbete vid användandet av IKT. Det skulle vara en intressant vinkel att forska kring hur 
skrivarpar fungerar för äldre elever, eftersom till exempel Tragetons pedagogik främst riktar sig 
till yngre elever. 
 
Något som sågs som negativt med att använda datorer och iPads, och som även framkom i den 
här studien, är att det blir fysiska problem eftersom eleverna sitter ergonomiskt fel. Forskning 
kring vad som hjälper mot dessa ergonomiska problem för eleverna skulle vara nödvändigt för 
att motverka fysiska problem. Om det eventuellt finns någon annan pedagogisk idé, något sätt att 
använda iPadsen på, som inte påverkar kroppen på samma sätt skulle vara intressant att forska 
kring. 
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Bilaga 1 
  
Intervjufrågor: 
  
Vad har ni för utbildning? 
Vilka ämnen är ni behöriga i? 
Hur gamla är ni? 
Hur länge har ni varit verksamma som lärare? 
Hur länge har ni arbetat på “vanligt” sätt? Hur länge med IKT? 
Vilka utbildningar har ni fått inom IKT? Får ni gå några fortbildningar? 
  
Vad upplever ni som största skillnaden när ni tog in iPads i undervisningen? 
Vad skiljer sig inte så mycket åt? 
Hur upplever ni att elever utvecklar sin skrivförmåga (att producera texter)? 
Hur anser ni att ni använder iPaden i undervisningen för att utveckla skrivförmågan? 
Hur tänker ni kring rättstavning? 
Finns det några brister med iPad? Vad saknar ni? 
Hur känner ni att det är tidsmässigt? Läggs mer eller mindre tid på till exempel planering, 
dokumentation. 
Vilka positiva effekter ser ni av användandet av iPad? Negativa? 
Upplever ni att elever är mer stressade nu än tidigare? (Unos Uno) 
Hur tänker ni kring elevernas motoriska förmåga? 
Hur ser ni på arbetet i par? Vad är det för för- och nackdelar? 
Det kan ses som negativt att en i paret blir inaktivt, hur ser ni på det? 
Var ifrån hämtar ni inspiration? 
Har ni några övningar eller liknande som ni gör med barnen med tanke på att de sitter med böjd 
nacke eller ligger på golvet med iPaden? 
  
  
Intervjufrågor utifrån studiens frågeställningar: 
  
Vilka förändringar upplever lärare när användandet av surfplattan har införts? 
  
Vad upplever ni som största skillnaden när ni tog in iPads i undervisningen? 
Vad skiljer sig inte så mycket åt? 
Finns det några brister med iPad? Vad saknar ni? 
Hur känner ni att det är tidsmässigt? Läggs mer eller mindre tid på till exempel planering, 
dokumentation. 
Vilka positiva effekter ser ni av användadet av iPad? Negativa? 
Upplever ni att elever är mer stressade nu än tidigare? (Unos Uno) 
Har ni några övningar eller liknande som ni gör med barnen med tanke på att de sitter med böjd 
nacke eller ligger på golvet med iPaden? 
  
Hur använder lärare surfplattan i undervisningen för att främja elevers skrivutveckling? 
  

 
 



Hur upplever ni att elever utvecklar sin skrivförmåga (att producera texter)? 
Hur anser ni att ni använder ipaden i undervisningen för att utveckla skrivförmågan? 
Hur tänker ni kring rättstavning? 
Hur tänker ni kring elevernas motoriska förmåga? 
Hur ser ni på arbetet i par? Vad är det för för- och nackdelar? 
Det kan ses som negativt att en i paret blir inaktivt, hur ser ni på det? 
Var ifrån hämtar ni inspiration? 
 
  
  

 
 



Bilaga 2 
  
Beskrivning av individuella bidrag i examensarbetet 
  
Emilia Svensson: 
Tillsammans med Malin skött litteraturläsning samt referenshantering 
Deltog under intervju 
Huvudansvarig för observation 
Skrivit hela uppsatsen tillsammans 
  
Malin Andersson: 
Tillsammans med Malin skött litteraturläsning samt referenshantering 
Huvudansvarig för intervju 
Deltog under observation 
Skrivit hela uppsatsen tillsammans 
  
  
Vi har arbetat tillsammans under hela kursens gång.  
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