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02 Info

We see a global decline in the ability and 
the quality of children’s handwriting.  

Children have swapped their pencils and papers to 
digital alternatives both at home and in school. Ho-
wever the reason this is a problem is that recent re-
search proves how vital and beneficial the writing by 
hand process is for the development of the child. The 
process increases brain activity to a level similar that 
of adults but it also acts as a filter when processing 
information which benefits the memory. The implica-
tion of the results of the research is that the pen as a 
tool still has an important role to play in the digital 
classroom and the society of tomorrow. 

With this problem formulation I wanted to create a 
concept which would give an incentive for children to 
learn how to write by hand in the digital classroom. 
The conclusion I reached after talking to kids, teachers 
and experts as well as observing them in their context 
was that the process of learning how to write by 
hand is far from equal as well as time-consuming in 

comparison how fast a child learns how to operate 
a touch-screen or a keyboard. 

Similar to learning how to ride a bike, play a sport 
or instrument getting help could become crucial to 
the learning process. The goal of the concept is to 
provide training wheels for children when they learn 
how to write by hand. 

The result is the concept the Owl; it’s a tablet device 
for children combined with a mechanical aid that 
will help children learn how to write by hand by de-
monstrating, stabilizing and correcting the pen in the 
physical world. The help would gradually decrease 
as the child gets more prominent with the pen and 
eventually become obsolete. The tool will increase the 
equality of the learning and it will make the skill both 
easier and faster to acquire so that it can compete 
with tools such as the keyboard. In the end the child 
will gain the confidence necessary to work to use 
the pen independently with digital and traditional 
mediums.

A nine week long project about the decline in childrens handwriting  
, the importance of the skill and how we could solve the problem.

Abstract

The importance of hand-
writing in the digital 

classroom.
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04 Info

Många medier har under den senaste tiden 
gått ut och varnat om hur handskriften 
håller på att försvinna. 

Pennan kan spåras så långt bak i tiden som 3000 
f.KR. men många förutser att pennan är på väg att 
fasas ut till förmån för de mer lättlärda och snabbare 

digitala alternativen. Problematiken är att processen 
att skriva med pennan har flertalet positiva effekter 
som visar att den fortfarande har en plats i framtidens 
samhälle. Hur ska vi då tackla bristen på intresse 
från barnens sida att lära sig att använda pennan?  
Trenden måste vändas så att barn även i framtiden 
får chans att lära sig skriva för hand.

Eftersom jag valde att fokusera på 
framtidens handskrift var det ett självklart 
val att kontakta företaget Wacom som är 
världsledande inom digital skrift.

Projektets ändamål är att formge den digitala skol-
boken och vilka om inte barnen vore den största in-
spirationskällan. Som sammarbetspartner fick jag 
möjlighet att arbeta med Östermalmsskolan i Umeå 

. På grund av det korta geografiska avståndet så var 
det en oerhört tacksam partner då jag under pro-
jektets gång fått besöka skolan flertalet gånger med 
kort varsel.

Wacom som sammarbetspartner har bistått med såv-
läl material som tid och expertis.

Handskriften är på väg att dö ut.

Inledning Sammarbetspartners

Pennan används mindre 
både i skolan och i hemmet.

Östermalmsskolan i 
Umeå var min primära 
sammarbetspartner.
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Barn blir sämre på att skriva för hand.

Det stora problemet vi ser idag är en tydlig trend i att 
barn skriver allt mindre på grund av att man hellre 
väljer datorer i skolarbetet. Det får konsekvenser 
bortom skrivandet som en färdighet och påverkar 
flera delar av inlärningen. Tekniken har många för-
delar och dagens barn har bättre förutsättningar i 
jämförelse med hur det var innan datorernas tid, men 
forskningen visar att handskriften spelar större roll än 
vad vi tidigare förstått.

Det finns gott om mjukvara som riktar sig mot inlär-
ning men däremot finns ett stort gap när det gäller 
fysiska produkter framtagna specifikt för skolan. Da-
torer, surfplattor och mobiler bör inte kompromissas in 
i skolan. I kombination med den senaste forskningen 
så behövs något nytt framtaget utifrån barnens och 
lärarens perspektiv. 

Detta projekt syftar till att utforma en länk mellan 
den traditionella pennan och dagens teknik. Gapet 
mellan det digitala och traditionella bör suddas ut 
så att barnen får självförtroende både i den digitala 
miljön och utanför.

Fokus kommer både vara på den fysiska produk-
ten men också ett förslag på hur den skulle fungera 
digitalt med hänsyn till barnets användande. Om 
verktygen förändras hur behöver systemet förändras 
och hur ser framtidens klassrumsundervisning ut?
Hur ser lärarens interaktion med det digitala ut. Hur 
gör man det lätt för läraren att styra arbetet och på 
ett lättare sett kommunicera med eleverna med ett di-
gitalt hjälpmedel samtidigt som man minskar lärarens 

kognitiva belastning. Med skolböcker har det varit 
ganska enkelt. ”Ta fram matteboken och börja på 
sidan 23.” Hur översätter man det till den nya miljön?
Det jag vill lösa med mitt examensarbete är att:

Ergonomi

-Under arbetet vill jag titta på hur man utformar man 
en ergonomisk produkt gentemot barn med både 
ett kognitivt och fysiskt perspektiv. En fysisk produkt 
som är intuitiv och lätt att förstå likväl ett system som 
lämpar sig åt barn i förskola och årskurs 1-3.

- På samma sätt att det är enkelt för barnen bör pro-
dukten och systemet vara en möjlighet och inte ett 
hinder för läraren i den dagliga undervisningen. Kan 
man skapa en produkt som underlättar för läraren i 
det dagliga arbetet?

Miljö

-Ersätta böcker med ett digitalt aleternativ för att bidra 
till en minskad förbrukning av papper i både lösblad 
och  form av skrivböcker i skolan.

Produkt

-Hur utformar man en produkt med barnets kriterier 
i åtanke? Barn lever ett annorlunda liv i jämförelse 
med vuxna, oftast är leken i fokus. Det ställer krav 
på att produkten ska ha en lång livslängd i ett sådant 
scenario. 

-Vad för ansvar kan man och bör man ge ett barn och 
hur skiljer det sig från det ansvar barn har gentemot 
sina studier idag?

Målet med projektet är att undersöka och visa möj-
ligheterna med hur man kan dra nytta av den nya 
teknologin i klassrummet utan att det ska ske på be-
kostnad av elevens självständighet.

Syftet är också att inspirera skolorna och elektronik-
företagen att det finns stora fördelar att göra specia-
liserade produkter för utbildningssyfte.

Målgruppen för projektet är barn i förskola samt 
barn i årskurs 1-3.

-Att utifrån bedriven designprocess lösa 
problemformuleringen

-Uppnå det mål och syfte som fastställts i 
projektbeskrivningen.

-Modell i fullskala

-Akademisk rapport

-Reflektion

-Presentation både under slutpresentation och UID 
Designtalks ´15

-Examen

Ett förtvinande hantverk

Hur utformar man ett pedagogiskt verktyg som hjälper barn att lära sig att 
skriva för hand i det digitala klassrummet ?

Kan pennan konkurrera 
med tangentbordet eller 
touch-skärmen?

Designproblem
Specificerad problemformulering

Förväntat Resultat

Målgrupp
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Tidigare erfarenheter satta på prov.

Metod

Examensarbetet i industridesign handlar 
om att utnyttja de erfarenheter och 
lärdomar jag tagit till mig under min 
utbildning och genomföra en akademiskt 
baserad designprocess. 

Utmaningen med ett industridesign projekt där utfallet 
är ovisst är att planera så att man täcker de områden 
man tror sig behöva undersöka för att få tillräcklight 
med information för ett argumentbaserat koncept. I 
min projektbeskrivning tog jag upp de listade meto-
derna för att både dokumentera och analysera min 
arbetsprocess.

9 veckors arbete Research

Intervjuer med föräldrar, lärare och elever.
Brukarstudie- ergonomi
Brukarstudie- Lärares uppföljning
Analys av befintliga skolböcker och undervisning.
Prata med experter
Material
Semantik
Teknik
Ergonomi
Dokumentation
Foto
Film
Anteckningar
Funktionslista
Flödesanalys
Analys av inlärningsprocess vid skrift

Idegenerering

Scenario
Skisser
Analoga och digitala skissmodeller
Funktionsmodell
Mockup
Färgprov 
Workshop
CAD

Utvärdering

Mot målgrupp
Mot experter
Mot samarbetspartner

Visualisering

Modellbygge
Rendering 
Animation & videoredigering
Skisser
Video
Digital skiss

Presentation

-Muntlig redovisning med stöd av 
digital presentation.

-Rapport
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Vad är problemet?

Barn blir sämre på att skriva för hand på grund av 
att skrivandet för hand ersatts av tangentbord, tablets 
och smartphones 

Neuropsykologerna Jean-luc Velay och Anne 
Mangen vid Marseilles Universitet genomförde ett 
experiment med 76 barn i åldrarna 3-. Dem dela-
des upp i 2 grupper varav ena gruppen fick skriva 
bokstäver för hand och den andre fick använda sig 
av et tangentbord. Resultatet visade att gruppen som 
fick skriva för hand kände lättare igen bokstäverna 
i förhållande till dem som skrev med tangentbordet. 
För att kontrollera experimentet gjordes samma ex-
periment med vuxna när dem fick pröva att skriva 
främmande bengaliska och tamilska tecken och re-
sultaten var densamma som för barnen. Det man har 
kunnat bevisa i liknande undersökningar att skriva 
för hand involverar det motoriska sinnet som inte blir 
aktiverat på samma sätt då vi använder oss av andra 
metoder att skriva. 

Efter att Velays forskarlag gjort så kallad funktionell 
MRI av hjärnaktiviteten av de två olika metoderna 
visade det sig att du engagerar mer av din hjärna när 
du skriver för hand. Hjärnaktiviteten hos ett barn vid 
skrift har visat sig jämförbar med en vuxens. När de 
jämfört med aktivitetsmönstret vid bland annat skrift 
på tangentbord så har handskriften visat sig vara det 
som ökar aktiviteten mest. Forskarna menar också att 
de motoriska minnena som skapas av att skriva för 
hand i sin tur kan öka förstående och påskyndandet 
av läsning.

Processen att skriva blir ett sätt att omedvetet sålla den 
information som vi läser vilket kan förklara den posi-
tiva effekten på minnet, vi kommer ihåg det essentiella. 

Utöver den ökade akademiska prestandan finns 
också det taktila och förmågan att träna ögon-hand 
koordination som har fördelar utanför utbildning.

Varför är det ett problem?
Det blir ett problem för att vi ser en digitalisering av 
skolan och många skolor har nu börjat satsa på vad 
som kallas 1:1, alla elever ska ha tillgång till sen egen 
dator eller surfplatta. Dessa verktyg går ifrån pennan 
som verktyg och fokus har hamnat på touch eller 
tangentbordsskrift som ersätter pennan. I en rapport 
gjord av konsultfirman Mckinsey och branschorgani-

sationen GSMA beräknar man att mEducation mark-
naden kommer att växa till ett värde av 70 miljarder 
dollar till år 2020.  Som nämnts tidigare så ingår inte 
handskriften i ekvationen men i rapporten lyfter dem 
3 fördelar med att övergå till det digitala. 

”It simplifies access to content and experts, overco-
ming traditional constraints of time, location and 
collaboration.”

Tillgänglighet till information och experter som ti-
digare varit begränsat till den individuella skolans 
lärares expertis och resurser får en potential att bli 
världsomfattande.  

”It personalizes education solutions for individual 
learners, helping educators customize the teaching 
process, using software and interactive media that 
adapt levels of difficulty to individual students’ un-
derstanding and pace.”

Alla barn lär sig olika och i olika takt och idag måste 
skolan ofta kompromissa där vissa elever riskerar att 
halka efter i den traditionella undervisningen och att 
andra barn blir understimulerade och hålls tillbaka. 
En digital lösning kan anpassas efter eleven utan att 
det sker på bekostnad av någon annan och läraren 
kan bättre fördela sina resurser om barnen tillåts att 
arbeta i sin egen takt.

”It addresses specific Challenges that lower the ef-
ficiency of educational systems worldwide. Case in 
point: MIT’s Education Collaboration Services gives 
teachers access to best practices.”
Det skulle underlätta för nationella och internatio-
nella insatser att se till att världens barn får samma 
och likvärdig utbildning av hög kvalité då man kan 
utnyttja de bästa resurserna.

I samma rapport nämner dem 5 signaler varför tren-
den pekar mot en digitalisering. 

Ökad tillgänglighet och popularitet av smarta bär-
bara apparater med avancerade funktioner kommer 
att minska kostnaden och skapa nya möjligheter för 
mEducation lösningar.

Den nya generationen av människor blir alltmer tek-
nikvana och vi har blivit snabbare på att ta till oss 
ny teknik i en allt snabbare fart. Barn kommer att 
anpassa sig speciellt fort till att lära sig via mobila 
apparater.

Vad, vem, varför, hur?

Skolan är på väg att 
digitaliseras och industrin 
för digitala verktyg för 
utbildning kommer att 
växa i explosionsartad 
takt.  

Bakgrund

Det finns redan en trend där man ser att regeringar 
öppnat ögonen för potentialen med mEducation och 
att det redan börjat ske ett skifte då dem uppmanar 
användandet av IT lösningar inom skolan. Tex 1:1 
program i vissa svenska skolor.

På senare tid har användare av tablets, smartphones 
och liknande börjat köpa utbildnings applikationer till 
högre priser i jämförelse med underhållning och spel.

Pilottester av mobilbaserad inlärningssystem, spelba-
serad inlärning bidrar till genomförbara produkter 
med ett kommersiellt potential som ökar intresset för 
investeringar.

Varför en digital skolbok?

Fördelarna med att byta pappersböcker är många 
och här följer några viktiga aspekter i varför det är 
bra.

Den mobilitet som finns i dagens tablets och datorer 
gör det lätt att lära sig utanför klassrummen. Mate-
rialet är inte längre bundet till en lärare eller plats 
vilket gör det lättare för barnet att ta egna initiativ 
till inlärning utanför klassrummen. Informationen blir 
tillgänglig på ett helt annat vis och det är inte längre 
begränsat till tryckta bilder och texter utan kan inne-
hålla allt från inspelade lektioner till inlärningsspel 
eller ljud. Bredden på både typen av material men 
också mängden är svårt att slå på traditionellt vis.

Ett digitalt alternativ med en enorm kunskapsbank 
ersätter oerhört stora mängder av papper och tryckt 
material. Det finns också indikationer på att det inte 
enbart skulle vara bättre för miljön utan att det också 
kommer att kunna spara pengar.

Det som också framgår i researchen är att teknologi 
ökar motivationen hos eleverna eftersom att eleverna 
anser att det är roligare och mer stimulerande än de 
traditionella arbetssättet.

Största positiva efekten av det digitala är möjligheten 
att individualisera utbildningen utifrån varje barns 

unika behov.

En annan positiv faktor är att barnen bygger upp 
självförtroendet när det gäller användningen av tek-
nik och att det faktiskt är en nödvändig färdighet 
senare i livet.

För vem är det ett problem?

Tangentbord och touchsskärmar bör inte försvinna 
men dem har sin plats i utbildningen och det är först 
när barnet lärt sig grunderna i skrivandet och det 
är således de yngre barnen i den tidiga skolåldern 
som bör fokusera på att lära sig att använda pennan 
som verktyg. Pennan har också en plats senare i livet 
och i undersökningen eftersom det också visat sig att 
genom att skriva anteckningar för hand istället för 
med hjälp av datorn så ökar långtids förståelse av 
det man noterat. Fördelarna med att kunna använda 
pennan går inte att överdriva och på så sätt är det 
viktigt att man börjar inlärningen i rätt ände och att 
pennan som verktyg finns kvar.

Hur löser man problemet?

Det sker genom att med medvetenheten om pennans 
roll i utvecklingen utforma produkter och system där 
barnet är den primära användaren och att den an-
passas efter kontexten och barnets ergonomiska för-
utsättningar samt att man tar in lärarens roll i arbetet.

Slutsats 
Trenden är tydlig att skolan till sist är på väg att digita-
liseras. En digitalisering som är positiv men den stora 
utmaningen handlar om att produkter och system inte 
är framtagna och designade för barn och lärare, 
Ipaden är ett ypperligt exempel och för att citera 
Steve Jobs ”They haven’t used it. We limit how much 
technology our kids use at home.”  Det finns faror 
med tekniken och en av dem är att vi blir för beroende 
av den och vad som jag anser vara viktigast är att vi 
förlorar förmågan att kunna skriva för hand.
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Fas 1- Research
Informationsinsamling & utvärdering
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Utvärdering av iPad-satsning i 
Stockholms stad

I rapporten ”Utvärdering av iPad-satsning i Stock-
holms stad” kan man läsa om ett projekt som inne-
bar att 2285 Ipads fördelas på 13 skolor i klasser 
från förskola till gymnasiet. I utvärderingen ville dem 
bland annat få svar på. 

I vilka lärsituationer kan iPad användas med 
framgång? 

När kan en iPad ersätta en bärbar dator? 

Ökar användandet av iPads elevernas motivation 
till att lära?

Rapporten ger rekommenderar en fortsatt satsning på 
surfplattor då dem menar att dem kan fylla en viktig 
pedagogisk funktion. I dagsläget ser dem inte datorer 
och surfplattor som konkurrenter utan snarare något 
som kompletterar varandra. Styrkorna i iPaden som 
har ett stort pedagogiskt värde är möjligheten att fota, 
filma och ta upp ljud. En annan sak som framhålls i 
positivt ljus är att lärarna ser en klar skillnad i moti-
vation hos eleverna och att det går i hand med vad 
andra undersökningar visat.
De kritiska rösterna i projektet menade bland annat 
att iPaden är sämre att skriva på. Det var till största 
del beroende på skärmens storlek och att kombina-
tionen med tangentbord var irrelevant. Ipaden system 
bygger på att apparna ansvarar för filerna vilket i sin 
tur gjorde det svårt att få en överblick vad som fanns 
på enheten. Ett annat argument mot Ipads var att det 
var en lekredskaps attityd kring produkten snarare än 
att den är till för seriöst skolarbete. När det kommer 

till det fysiska hänseendet så fick vikten 
plus i kontrast till datorer däremot så 
såg man en risk med att eleverna sitter 
ihopsjunkna med böjd rygg och nacke, 
ett problem som framförallt setts hos 
särskolans elever.

1:1 resultatet av att digitalisera skolan. 

I sverige har projektet Uno s Uno drivits sedan 2010 
och i rapporten från 2013 kan man läsa om resul-
taten förändringsprojektet mot en digitaliserad skola 
sett ut hitintills.

När det gäller dokumenterade positiva effekter av 
projektet finns det inget som kom att gälla alla skolor 
det som dock är intressant att se till är de negativa 
effekterna. Dyr teknik gör att personalresurserna har 
minskat och på så sätt belastat lärarna i och med en 
ökad arbetsbörda. Det kan man också koppla till att 
50% av lärarna och 30% av eleverna upplever stress 
relaterat till 1:1 och de största faktorerna beror vara 
högre tempo, distraktion på grund av sociala medier 
och liknande som gör att eleverna försummar arbetet. 
Det nämns också att ergonomiska faktorer som or-
sakar fysiska besvär ger upphov till stress. En av de 
stora anledningarna till minskade personalresurser 
är vad som kallas de dolda teknikkostnaderna som 
beror på arbetstid för att hantera tekniken.
När det gäller de ergonomiska faktorerna så beskri-
ver eleverna att de får ont i huvudet, leder och ögon 
då de använder utrustningen under långa perioder 
och många påpekar att datorn är tung och att de 
får ont u ryggen av att bära dem. Eftersom det inte 
nämns specifikt vilken datormodell eller vikt så kan 
man anta att det ligger på mellan 1-4 kg. Vissa elever 
uttrycker också oro över att dem är rädda att ha 
sönder dem.

Slutsats

Dyr elektronik som oftast har kapacitet för mer än 
ändamålet ger högre priser.  En dator klarar mycket 
men användningen begränsas oftast till att skriva, 
presentera och att söka information. De är onödigt 
tunga samt skapar stress då de används för andra 
ändamål än skola. Där ser man en fördel med läs-
plattor som erbjuder en annan mobilitet. Datorer har 
också en tendens att krångla och det sätter stor press 
på både elever och lärare något som borde underlät-
tas. Återigen ser vi problem med hur mjukvara och 
system inte riktigt uppfyller de krav man har från 
utbildarnas sida.

Genomförda projekt med fokus på digitala pedagogiska verktyg

Teknik i skolan

Nära 10% av 
eleverna klagade över 
ergonomiska problem 
efter införandet av 1:1
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Vilken pedagogik som fungerar bäst när det gäller 
undervisning av barn är ingen lätt fråga att svara 
på men en forskare som försökt summera vad som 
egentligen påverkar ett barns prestationer är John 
Hattie. Han utvecklade ett sätt att rangordna influen-
ser som både påverkar barns prestationer positivt och 
negativt som kallas ”Visible learning”.  Forskningen 
har pågått i 15 år och inkluderar över 50 000 stu-
dier, över tusen metastudier och involverat miljoner 
av barn för att tillsammans bli den största bevisbase-
rade studien i vad som egentligen fungerar i skolan. 
Slutsatsen han drar i sin forskning och varför det 
kallas ”Visible learning” är att det handlar om vikten 
av möjligheten att söka och få återkoppling på det 
man gör samt att det krävs aktiva passionerade och 
engagerade människor som lärare, studenter och 
kamrater.
Listan visar att det som rankas över normvärdet på 
0.4 påverkar elevens prestationer positivt och det 
som ligger under, negativt. 

Hur går det att konvertera informationen till att ingå i 
ett system eller en produkt? Det som Hattie rangordnat 
som viktigast och som även pedagogen James Not-
tingham pratar om under presentation Utmanande 
lärande i klassrummet
Är vikten av att barnet lär sig att ge sig själv bra 
och korrekt återkoppling på sina egna prestationer 

(Self-report grades: 1,44) , något som ger betydligt 
mycket mer i jämförelse med återkoppling från lärare 
(0.72). En annan viktig aspekt som visar fördelen med 
det digitala är Acceleration (0,88) Det innebär att 
elever får möjlighet att arbeta i förväg men också att 
(Comprehensive ineterventions for learning disabled, 
0,77)  det vill säga att man arbetar genomgående 
för att hjälpa dem med svårigheter.

Tittar man till utbildningens utformning visar dem att 
inriktningar fokuserade på Vokabulär, läsning och 
kreativitet påvisar högst positiv verkan till skillnad 
från web-baserad träning och video hemma snarare 
har en negativ verkan. 

Slutsats

Det visar att elevens individuella tempo har en stor 
betydelse som kan främjas av tekniken men också 
att undervisningen bör fokusera på hur man upp-
muntrar barnet att intressera sig och lättare möjlig-
göra elevens individuella utveckling. Den mänskliga 
faktorn och språket kan ibland göra att barnen får 
problem med att tolka läraren och som man såg i 
tabellen så var lärarens klarhet något som hade stor 
positiv inverkan på barnets utveckling. Att till exempel 
komma som ny till ett land så kan det digitala hjälpa 
barn med språket.

Hur lär barn sig bäst och vilka metoder har störst 
positiv inverkan.

Utifrån den ”Big data” som 
John Hattie utvärderat får 
man en konkret bild av hur 
man kan påverka barnets 
utveckling positivt.

Pedagogik
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3 produktfamiljer som ställs gentemot 
varandra för att se vilken som lämpar sig 
bäst för barn. 

När jag tittade på utbudet som fanns med produk-
ter som hade möjlighet att användas med en digital 
penna så insåg jag att det finns 3 kategorier. E-read-
ers, tablets samt pen-displays.

E-readers är först och främst riktad mot läsning men 
det har dykt upp ett par alternativ där man kan arbeta 
med penna. De största fördelarna med produktfamil-
jen är teknologin bakom som erbjuder en läsupple-
velse som liknar vanligt papper utan det intensiva 
ljuset vi förknippar med andra produkter. Tyvärr är 
dess styrka också dess största svaghet. Produkten 
klarar inte av att ge den nivå av interaktion som vi 
ser i dem andra kategorierna. 

Tablets är det som blir allt vanligare i skolor i utbild-
ningssyfte. Industrin kring appar för utbildning växer 
så det knakar men utifrån ett fåtal produkter så är 
dem inte utformade för ett barns vardag. Att dem är 
ömtåliga och att barnen lätt dras till annat än skol-
arbete är ett utbrett problem. Skärmljusets intensitet 
kan också få negativa konsekvenser.

Pen displays är en liten produktfamilj som först och 

främst utvecklats gentemot den profissionella kreatö-
ren och har ännu inte fått fotfäste bland vanliga kon-
sumenter. Den största fördelen är att tekniken bakom 
är det som kommit närmst att efterlikna traditionell 
skrift på papper.

Slutsats

Utifrån swot-analysen så inser man att det egentligen 
inte finns något alternativ som idag hör hemma i 
skolan. Får man klippa och klistra för att skapa en 
bättre produkt så vill jag framhäva 3 punkter jag 
anser vara viktiga i ett slutgiltigt koncept. 

-E-readers skärmteknik är det bästa alternativet ur ett 
ergonomiskt perspektiv och man bör titta närmre på 
hur man kan återskapa samma förutsättningar i en ny 
produkt. Batteritiden på dagar är något att eftersträva 
en produkt för att undvika oönskade situationer. 

-Tablets vare sig det är android eller apple eller lik-
nande har öppnat upp ett helt nytt sätt att skapa 
innehåll. Tänk om det uteslutande skulle användas 
som en utbildningsportal där lärare och myndigeter 
kan avgöra vad som ska finnas tillgängligt.

-Pen displays är det enda alternativet som framhäver 
pennan som det viktigaste. 

För att förstå hur konceptet ska bli ett bättre alternativ än vad som 
finns idag bör vi ta en närmre titt på hur marknaden ser ut.

Marknad

E-reader för ögonen, 
Tablets för innehåll och 
pen displays för känsla.

E-readers
Sony digital paper system

Tablets
Apple ipad

Pen displays
wacom companion

DISPLAY ERGONOMI
BATTERI
HÅLLBAR
ENKELHET
VIKT
PRIS

INNEHÅLL
FÄRGER OCH DETALJER

PRIS (PENN-TEKNIK)
INTERAKTIVT MATERIAL

BATTERI
SKÄRM
HÅLLBARHET
VIKT
AVANCERAD
SKRIFT
SYSTEM

BATTERITID
HÅLLBARHET
VIKT
SKÄRMERGONOMI
KOMPLICERAD

PENN-TEKNIK

TEKNIK OCH PRESTANDA
SYSTEM

TEKNIK OCH PRESTANDA

TEKNIK OCH PRESTANDA

S W
O T

S W
O T

S W
O T
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Är det etiskt rätt att låta barn använda 
teknik, vissa menar att det bör förekomma 
större restriktioner i hur vi låter barn 
använda teknik. 

Huruvida det är bra eller inte att låta barn använda 
sig av smartphones, tablets, tv och liknande går i sär. 
För att förstå både fördelar och nackdelar har jag 
tagit del av forskning och utlåtande av olika experter 
för att försöka få en så korrekt bild som möjligt. På 
så sätt kan jag utifrån deras expertis avgöra vad 
som behövs implementeras eller förändras för att 
konceptet ska vara lämpligt för målgruppen.
The American academy of pediatrics och The Ca-
nadian Society of Pediatrics säger att barn mellan 
3-5 år bara bör använda teknik 1 timma per dag 
och att 6-18 år gamla bör hålla sig under 2 timmar. 
Dom lyfter 10 argument för att barns användande 
av teknik behöver stramas åt.

Hjärnan växer

 Dem menar att för stor exponering av teknik (tv an-
vänts i testet) har kopplats till att barn bland annat 
får problem med att fokusera, begränsad inlärning, 
ökad impulsivitet.

Motargument: Många forskare håller med om 
att det är ett problem och att det oftast är kopplat 
till medians innehåll snarare än att det är en skärm. 
Andra forskare menar att för stort fokus hamnat på 
media och att samma slutsatser kan göras på grund 
av minskad fysisk aktivitet som ofta medföljer en för 
omfattad användning av teknologi. 

Försenad utveckling

 Ett annat argument är att teknologi motverkar rörelse 
och främjar stillasittande som i sin tur försenar bar-
nets utveckling och hämmar inlärning.

Motargument: Som nämnt tidigare är det ett pro-
blem som har mer med innehåll och miljö att göra.

Övervikt 

 Forskningen visar att barn som tillåts att ha en ap-
parat (tv, dator, iPad etc.) i sovrummet löper en 30 % 
större risk att bli överviktiga.

Motargument: Det kan betraktas som för mycket 
av det goda eftersom tekniken oftast då används i 
underhållningssyfte och bör då begränsas på ett så-
dant sätt att det används för utbildning.

Sömnproblem

En amerikansk undersökning visade att 75 % av barn 
mellan 9 och tio som tilläts icke övervakad elektro-
nikanvändning led av sömnproblem som i sin tur 
påverkade prestationerna i skolan.

Motargument: Ett samhällsproblem som inte en-
bart är förknippat med barn utan påverkar alla åldrar. 
Tekniken beskylls ofta för mycket och i det här fallet 
handlar det snarare om attityder och beteende som  
vi vuxna tillåter våra barn att kopiera.

Psykisk sjukdom 

 Överanvändning av elektronik har visat sig vara en 
faktor gällande ökningen av psykisk ohälsa bland 
barn såsom depressioner, ångest, add, autism och 
psykoser mm.

Argument emot en digital skolbok och är tekniken verkligen 
farlig för barnen.

The bad

Tekniken sällan boven, 
innehållet ligger oftast 
bakom kritiken.

Motargument: Som många av de andra argumen-
tet drar jag slutsatsen att det först och främst handlar 
om innehåll snarare än teknik och som man brukar 
säga så kan man faktiskt få för mycket av det goda. 

Aggression 

Media som innehåller våld kan bidra till aggression 
hos barn (Anderson, 2007) 

Motargument: Tekniken i sig är inte problemet 
utan snarare materialet som blir tillgängligt med hjälp 
av teknik. Dem har också visat på senare tid att den 
tidigare rönen var falsk och att det faktiskt finns lite 
som pekar på att filmer och spel med inslag av våld  
har en sådan effekt. 

Digital demens 

Överstimulering på grund av stor mängd information 
och händelser kan bidra till koncentrationssvårigheter.  

Motargument: Jag har inte kunnat styrka om på-
ståendet är sant men låt oss säga att det stämmer så 
får jag koppla det till det återkommande argumentet 
att tekniken inte är boven.

Slutsats

Majoriteten handlar om innehållet snarare än tekni-
ken i sig och det förstärker elever behöver ett system 
och en produkt med inlärning i fokus där lärare och 
föräldrar kan få ett större inflytande i hur produkten 
används. Det man ändå bör ta i beaktning är hur 
skärmljus, intensitet på innehållet påverkar barnen. 
Som med mycket annat handlar det om moderation 
och att varva högre med lägre intensitet.
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Carin Engström

Intervjuer

Under projektet fick jag möjlighet att intervjua Carin 
Engtström. En numera är pensionerad förskolelärare 
men som arbetat 32 år inom skolan. Som pedagog 
i förskolan och med lång erfarenheter av att utbilda 
andra pedagoger så kom hon med nyttiga tankar 
och åsikter om mitt projekt och framtidens skola. Jag 
fick medhåll från hennes sida när jag presenterade 
projektet och varför det är så viktigt med färdigheten 
att kunna skriva för hand. Hon menar att det fysiska 
handlaget är oerhört viktigt för barnets utveckling och 
hon uttalade att ”Tekniken utarmar en hel genera-
tion”. Med det ansåg hon att bristen på det taktila i 
dagens apparater är fara för framtida generationer 
då man lär sig om världen med alla sina sinnen. 
Hon berättade också om hur dessa synintryck som 
man får under tidig ålder är det sista som lämnar 
en person i sina sena dagar. Smak, lukt och känsel. 

”Det är viktigt att det digitala blir ett komplement till 
världen omkring oss”.

När jag frågade om hur barn egentligen lär sig skriva 
så svarade hon att man lär sig genom att kopiera och 
att man kan göra det på så många olika sätt. En bra 
väg att gå är att låta barnen experimentera med an-
dra material än pennan för att lära sig att känna igen 
bokstäver och siffror. Ett exempel var att använda 
sig av lera. När det kom till frågan om pennans roll 
så sa hon som tidigare att den är oerhört viktig men 
menade att det handlar mindre om att hålla rätt ef-
tersom en del barn har problem med det och att det 
snarare handlar om att ”Bli vän med pennan” så 
att den till slut blir en förlängning av kroppen.  Hon 
berättade också att många barn var väldigt intres-
serade av att erövra både färdigheten att läsa men 
också att kunna skriva för hand. Problematiken idag 
menar hon ligger i att barnen hellre lär sig fort och får 
snabba belöningar som det digitala kan erbjuda och 
att det ligger mycket repetition bakom inlärningen. 
En intressant fråga som Carin ställde var att det då 
istället handlar om ”Hur återerövrar man glädjen av 

att vara fysisk?”.  En väldigt stark formulering som 
definitivt har stor innebörd för mitt projekt. 

Vidare i samtalet kom vi också in på vikten av att 
använda hörseln, att den senaste forskningen visar 
att det traditionella sättet att ljuda sig till ord faktiskt 
fungerar bäst. När jag frågade hur det egentligen 
gick till ute i klassrummen så sa hon kvickt att det 
gör man inte, det sker hemma. Kontrafrågan blev 
således att vad gör man om man inte får hjälp med 
det hemma? ”Då sitter dom i skiten”. Vikten av att 
både höra och få tala blir därför något oerhört viktigt 
att väga in i det fortsatta arbetet.  

Min fundering som jag också försökt besvara är att 
eftersom det finns så många olika sätt att lära ut 
på, så många pedagogiska former att vad fungerar 
egentligen bäst. Hennes svar som hon samtidigt 
kopplade till framtidens skola var barn är dom bästa 
pedagogerna. Hon menar att eftersom det finns en 
barriär mellan hur barn och vuxna tänker så anser 
hon att det är en resurs vi borde ta tillvara på inför 
framtiden. Som ett exempel berättade hon om hur 
hennes barnbarn med hjälp av Youtube lärt sig av 
ett annat barn att bland annat göra komplicerad ori-
gami. Hon berättade också om ett annat exempel på 
hur barns lärande kunde främjas av kommunikation 
emellan dem. En modell som existerar var hur barn 
i en klass fått sin egen brevlåda och blivit ombedda 
att skriva brev till varandra. Min fundering blev då att 
det kanske inte är så tokigt med möjligheten att skicka 
meddelanden till varandra och att istället för att det 
görs via Facebook och sociala medier skulle kunna 
uppmuntras i utbildningssyfte. Carin påpekade också 
att det är tufft för dagens pedagoger att hänga med i 
den tekniska utvecklingen men att barnen har förmå-
gan att hänga med och att det kanske där framtidens 
skola ligger. Att pedagogens uppgift snarare blir att 
utmana och att barnen tillsammans lär sig.

Problematiken idag menar 
hon ligger i att barnen 
hellre lär sig fort och får 
snabba belöningar som 
det digitala kan erbjuda

Slutsats

 Med den erfarenheten Carin har var det ovärderligt 
att få hennes inblick i barnens utbildning. Det jag 
fick med mig från intervjun handlade mycket om att 
bevara det taktila och att barnen inte binds för starkt 
till varken det digitala eller det analoga. Att framtiden 
handlar om ett mellanting där barn tillåts att experi-
mentera. Rent konkret i avvägning 

för en fysisk produkt och som jag stött på tidigare 
är att det inte enbart handlar om det vi ser utan det 
vi kan höra och det vi kan säga och hur det bör 
implementeras i ett framtidskoncept. Inför framtiden 
tror hon att barnen leder vägen och att barnen bör 
uppmuntras att lära sig av sina kamrater. Man bör 
således öppna upp för samarbeten i det digitala där 
barn får chans att tillsammans skapa och lära sig.

 23



24 Info

För att få en utökad insyn i hur det fungerar ute i 
klassrummen hade jag tillfälle att få träffa lågsta-
dieläraren Ingela Forsstedt. Hon har arbetat som 
lärare sedan -78 och har idag delat ansvar över 
en tredjeklass tillsammans med en annan lärare på 
Östermalmsskolan. Även Ingela lyfte vikten av att 
skriva för hand och sa att ”Man ska kunna skriva själv 
med penna och hand, det är grunden”. Hon menar 
att det är viktigt för barnets identitetsutveckling att 
lära sig den färdigheten. 

Mina funderingar kring framtidens undervisning som 
jag anser hon har belägg för att svara på är vad som 
egentligen är viktigt att behålla i framtidens klass-
rum. Återigen påpekar hon vikten av att skriva för 
hand och att barn ska ”Kunna få uppleva skönheten 
i det.” Belöningen och tillfredsställelsen för barnet att 
känna att dem kan skriva fint. Hon anser också att 
det digitala och analoga inte ska konkurrera med 
varandra och istället fokusera på att komplettera 
varandra genom att framhäva deras positiva sidor. 
Hon poängterar att det digitala är enormt hjälpsamt 
för elevernas kreativa utövande men att spel oftast 
distraherar. 

Ett problem som hon själv stött på nu när tekniken 
blivit allt vanligare bland dom yngre är hur dom 
kommunicerar med varandra digitalt. Facebook, kik, 
snapchat osv har lett till både mobbning och sprid-
ning av olämpligt material. Det har gått så långt att 
dem kallat till föräldramöten om hur dem ska be-
gränsa den typen av användning. Boven i dramat är 
oftast telefonerna som är svåra att ha koll på. En fara 
med digitaliseringen påstår Ingela vara kontrollen 
över användningen och att ”Som vanligt är det alltid 
dom svagaste barnen & familjer som drabbas, som 
har svårast att ha koll på barnens aktiviteter inom it 
hemma. Det är väldigt tydligt.” Konsekvenserna ses i 
barnen att dom är trötta, rädda och ledsna och ofta 
är det kopplat till att tekniken används allt för sent 
på kvällarna. Dessa barns föräldrar har ingen ork 
att begränsa användningen.

När det kommer till den klassiska inlärningen och 
hur barn egentligen lär sig skriva är hon inne på 
samma spår som Carin. Det är viktigt att succesivt 
göra barnet familjär med bokstäver och siffror och 

att man inte börjar med pennan direkt. Man arbetar 
med det taktila genom att använda andra material 
såsom lera, kritor och penslar. Lära gör man genom 
att kopiera och Ingela använder sig av whiteboard, 
smartboard och andra medel för att visa barnen hur 
man gör. Huruvida barn har det svårt med pennan 
som verktyg eller ej svarar Ingela med att ”Det märks 
att barn inte sitter lika mycket och ritar hemma”. Hen-
nes erfarenhet menar på att det skett en avsevärd 
förändring till kvalité i jämförelse med hur det var 
innan smartphones och liknande. ”Förut ritade barn 
jättemycket mer hemma” Hon tror att att det är lätthe-
ten med datorer, tablets och telefoner och att innehåll 
som spel lockar mer.

Det som förvånade mig var att jag förmodade att 
barn också då blivit mer rastlösa i skolan. Ingela 
tycker snarare att barnen uppskattar det på ett helt 
annat sätt. Saker som genomgångar och högläsning 
skapar ett lugn och att barnen på så sätt slipper känna 
stress över att själv söka och tillåts att slappna av. 
När det kommer till framtidens klassrum och skolmiljö 
så Ingela övertygad om att den fysiska mötesplat-
sen fortfarande är väldigt viktig, ”Grunden för allt 
lärande är trygghet och att du är motiverad samt 
att du mår bra. En sådan mötesplats kan i sin tur 
kompensera för mindre bra hemförhållanden” Dä-
remot tror och önskar hon att lokalerna kommer se 
annorlunda ut. Att dom anpassas mer efter ända-
målen. När det gäller utrustningen anser hon inte att 
det nödvändigtvis behöver vara barnets personliga 
ägodel utan framhäver argumentet att det skulle un-
derlätta föräldrars och lärares insyn. 

Eftersom dom använder sig av ipads i dagens un-
dervisning kom vi in på frågan vad som egentligen 
gör den till ett bra eller dåligt verktyg. Överlag är 
Ingela väldigt positivt inställd, framförallt på grund 
av förmågan att arbeta kreativt med alla olika verktyg 
och funktioner den har. Det hon ändå nämner är att 
dem är lite ohanterliga, speciellt när man ska fota 
eller filma. Att en lösning kanske var att göra dem 
mindre. Ett annat tydligt inslag är kopplat till barns 
vilja att visa det dem gjort. Att hon många gånger 
sett hur barn lite klumpigt bär en dator för att visa 
något på skärmen.

Ingela Forsstedt

”Belöningen och 
tillfredsställelsen för 
barnet att känna att dem 
kan	skriva	fint.”

Intervjuer

Slutsats

Bilden av hur viktigt det är att skriva förstärks både 
av den forskning jag tagit del av men också när man 
träffar lärare som Ingela med sådan lång erfarenhet 
som delar den åsikten. Det som är tråkigt är att hon 
nämner att barn blir sämre på att både rita och skriva. 

Det digitala och analoga bör komplettera varandra 
men i verkligheten så håller tangentborden och touch-
skärmarna på att ta över. 
Även Ingela målar upp en bild av system där både 
föräldrar och lärare har svårt att få insyn och påverka 
och att det till och med gått så långt att det förekom 
mobbning med hjälp av det digitala.
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Den första möjligheten jag fick att träffa barnen var 
under en bildlektion men årskurs 3 på Östermlams-
skolan här i Umeå. Ingela inledde lektionen med att 
slå på en gammal Oh-projektor som barnen blev 
riktigt nyfikna på. På duken visades en bild av ett 
gammalt konstverk föreställande en björkskog un-
der vårens början. Ingela började med att be dem 
reflektera över vad dem såg i bilden. Till en början 
stort varav senare gå in i detalj och ställde specifika 
frågor om årstiden. En pojke svarade att det såg ut 
som en mardröm. Han hade märkt att det var blom-
mor som precis slagit ut och han berättade om sina 
allergier och hur han inte alls tyckte om den perioden 
på året. Samtalet övergick därefter till en berättelse 
om konstnären bakom verket och avslutades med att 
barnen skulle skapa sin egen björkskog. Som verktyg 
fick dem varsitt papper och tejp som användes för 
stammarna. Hon uppmanade dem att försöka tänka 
på varför egentligen träden såg olika stora ut fast 
dem förmodligen var lika stora. Dem tejpade sedan 
pappret och fick i uppgift att över pappret dutta färg 
med en svamp för att skapa himmel och jord.  
Några av barnen snappade upp instruktionerna 
utan några problem medan andra blev osäkra på 
hur dem skulle tejpa pappret. Porträtt eller landskap. 
Vart skulle tejpen sitta. Jag kunde observera att dem 
sneglade på varandra för att försäkra sig om att dem 
inte gjorde fel och när väl marken och himmeln var 
klar så berättade Ingela att dem kunde ta bort tejpen. 
Dem hade lärt sig hur man maskar ett område och 

hur det skapade en kreativ genväg för att snabbare 
kunna visualisera björkskogen. Jag försökte också 
uppmuntra barnen att det dom gjorde blev väldigt 
fint men en elev var snabb på att säga att man inte 
ska kommentera processen. Om det är fint så ska det 
reserveras till när det är färdigt

Under arbetet fick vi också möjlighet att pröva på 
smartboarden. Förenklat är det en whiteboard kopp-
lat till en projektor och dator. Det som målas på tavlan 
sker digitalt men att det visas genom projektorn live. 
Så fort den sattes på var halva klassen framme vid 
tavlan och ville skriva och pröva. Det var en väldig 
entusiasm och övergick nästan i en besvikelse när 
den stängdes av. Det var nästan som om tekniken 
var något magiskt och man kan förstå barnens drag-
ningskraft till det nya.

Slutsats

 Det är viktigt att barnen tillåts titta på varandra och 
att inte teknik ska exkludera en sådan möjlighet. Jag 
kopplat det också till vad Carin sa under hennes in-
tervju, att barn lär barn bäst. Det finns tillfällen då 
barnen behöver lära sig att lösa problem själva men 
att design inte ska utesluta någon av de två möjlighe-
terna. En fundering var också att kanske det är viktigt 
att barnet inte får signaler att nu är det bra för tidigt. 
Att det kan hämma snarare än att uppmuntra.

Tillfälle 1 - Bildlektion

Observationer

Historia & Bild i ett

2 av barnens alster från 
lektionen.
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Storytelling med en stor kreativ spridning 
på hur man med hjälp av en ipad kan 
skapa en berättelse.

Under det andra tillfället fick jag möjlighet att delta 
under en lektion där barnen fick använda ipads. Dem 
skulle i par göra en kort serie med hjälp av en app. 
Det var spännande att se hur barnen tog hjälp av ap-
pens och ipadens olika funktioner i skapandet. Några 
av metoderna som användes var:
Fotade och justerade bilder på varandra för att skapa 
en zombie serie. Ett par ritade allt för hand för att 
sedan fotografera, kombinera i appen samt att skriva 
med ett tangentbord. Två pojkar tog hjälp av lego för 
att berätta historien om den ”Failade lunchen”
Ett annat bar ritade allt digitalt och när jag frågade 

dem vad som var bäst med ipaden så sa dem ”Att 
måla, men det är omöjligt.”

Under mina observationer kunde jag se att barnen 
hade problem med just ritverktygen och få till det 
som dem önskade. Majoriteten undvek att använda 
ritverktygedn och hittade istället på andra sätt för att 
skapa serien. Ytterligare ett problem var när dom 
skulle fota med ipaden. Det var klumpigt och svårt 
eftersom det var svårt att hålla och samtidigt trycka 
på knappen för att fotografera. När det kom till den 
ergonomiska biten så var det många som mer eller 
mindre hängde över skärmen och när dom skrev och 
manövrerade interfacet så svävade armen ovanför 
skärmen utan att ta stöd på något vis.

Tillfälle 2 - Skapande med Ipads

Förvaring,	förflyttning	
och laddning i ett.

Observationer

3 produktfamiljer som ställs gentemot varandra för att 
se vilken som lämparVolor simos eium ipiendam eari odi 
tecto berfercit fuga. Et fugiti rate volore veles perione
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För att få lite tankar och åsikter om dagens 
undervisning och digitala pedagogiska 
verktyg vände jag mig till facebook-
gruppen ”iPads i skola och förskola”. 

 Det är en grupp med över 20 000 medlemmar där 
lärare och pedagoger får möjlighet att diskussku-
tera lärande och pedagogik med hjälp av surfplattor. 
Jag bad gruppens medlemmar om hjälp genom att 
svara på frågor av kvalitativ natur. Följande är en 
summering innehållande en blandning av frågor och 
svar från enkäten där det fanns mest att hämta ur 
projektets perspektiv.

Har du några erfarenheter av att barn har 
problem med att skriva för hand? 

De flesta eleverna i min klass (6st) har svårigheter 
att hålla i penna och forma bokstäver. Därför är 
det väldigt svårt att hitta passande material. Det blir 
också mycket energi som går åt för att skriva istäl-
let för det uppgiften kanske gick ut på egentligen 
(Lågstadielärare)

barn med annat modersmål än svenska som inte vis-
ste hur en viss bokstav såg ut, men kunde med hjälp 
av läsplattan hitta och identifiera sin initialbokstav, 
och därför kunde stava sitt namn.

Ja små barn har inte motoriken att forma bokstäver. 
Barn i femårsåldern kan fortfarande ha svårt med 

“penngreppet” och därför ha svårt att forma bokstäver 
och bilder

Ja det finns några barn som har svårt att klara krav-
nivå i åk 3 ex. att skriva läsligt för hand!

Håller pennan på ett konstigt sätt så att den tappas/
får värk i händerna

Mycket det är en svår motorisk rörelse. Har märkt att 
tyngd och tjocklek spelar stor roll då det gäller pen-
nan. Jag försöker motivera och jobba varierat för att 
målet är att de ska kunna skriva så andra kan läsa.

Kommentar: Som många andra verktyg så tar 
det tid att behärska. Kan pennan eller apparaten 
hjälpa barnet att forma bokstäver och styra tills det 
är bekvämt. Formen av pennan borde anpassas både 
till storlek och form.  

Finns det moment i undervisningen med 
arbetsböcker som skulle kunna bli bättre?

Mer individanpassat

OM det fanns möjlighet att hitta flera liknande när 
man kommit till en sida som gick bra, eller behöver 
övas.

Om mer böcker var digitala och “självrättande”. Barn 
gillar direkt respons på det dom gör.

Naturligtvis. Där man går utanför ramarna i grund-
böckerna följer i a-böckerna med. Att med enkla 
medel kunna designa sina sidor själv vore en dröm.

Mer plats att skriva

De är väldigt stereotypa, alla ska göra samma. Blir 
ingen individanpassning på ett gynnsamt sätt.

Kommentar: Ganska jämna svar, individuell an-
passning av material samt att direkt kunna få svar om 
man hade rätt eller fel då frågan är färsk.

Skulle teknik i skolan kunna underlätta 
arbetet för dig som lärare på något vis? 
Om så är fallet förklara gärna problemet 
och eventuellt en möjlig lösning?

Talsyntes är viktigt. Många elever har svårt att läsa. 
Många lärare har nytta av att lyssna på elevernas 
texter. Kanske vore det bra att lyssna utan att veta vem 
som har skrivit texten. Mängdträning av huvudräk-
ning vore bra. Uppmuntran och självrättning.

Teknik underlättar anser jag på det sättet att det går 
att anpassa materialet mer individuellt efter varje 
elevs behov

Hitta rätt nivå, följa elevens individuella progression, 
finmotoriken behöver inte vara lika välutvecklad med 
tex Ipad eller smartboard.

Använder elevspel.se för att snabbt göra, rätta och 
avläsa resultat . Bra sätt att dokumentera elevernas 
arbeten.

Jag skulle önska digitala matteböcker till varje barn 
som rättades automatiskt. Sedan skulle det finnas 
ett lärarkonto där elevernas resultat rapporterades. 
Utifrån resultaten skulle programmet ta fram övningar 
där eleven fick öva på det som var svårt!

Kommentar: Som nämnts i tidigare intervjuer 
framhäver många vikten av att också använda sig 
av hörseln i arbetet och att det digitala skulle kunna 
underlätta där. Något som blir allt tydligare är att 
mycket handlar om individen och dennes utveckling 

En webbundersökning riktad mot lärare med erfarenhet av 
teknik i skolan.

Enkätundersökning

”Ja	det	finns	några	barn	
som har svårt att klara 
kravnivå i åk 3 ex. att 

skriva läsligt för hand!”

och hur ett hjälpmedel kan underlätta anpassning 
och dokumentation

Hur har dina erfarenhet av digitala verk-
tyg sett ut? Positiva och negativa.

Otroligt positiva! Ipaden ger barnen fler verktyg till 
lärande, tack vare alla varierande appar finns oänd-
liga möjligheter.

Använder Ipads för dokumentation, skriver sagor i 
bookcreator, gör film, spelar t.ex. kahoot, provar 
även att flippa lite på bloggen . Färdighetsträning 
i matte mm. Min och elevernas inställning är positiv.

Använder iPad regelbundet både som kreativt verktyg 
genom tex filmskapande, bokskapande och som upp-
levelse i rummet projicerad färg, musik och flöden...
mycket positiv till redskapet så länge inte läraren 
överger barnen och låter dem spela för att det ska 
bli lugnt i gruppen...

Positiva barn älskar att använda dem! Negativa- 
många riktigt dåliga appar ur ett pedagogiskt 
perspektiv!

Väldigt positiva. Finns många bra appar som ger 
bra träning på ett lekfullt sätt. Det negativa är att vi 
har för få!

Kommentar: Många understryker vikten av att det 
kan användas på ett kreativt sätt med hjälp av ljud, 
film, foto och inspelning.

Hur ser du på framtidens undervisning och 
klassrum i relation till teknik? Vad tror du 
kommer att förändras och vad anser du 
vara viktigt att behålla?

Hoppas på fortsatt variation mellan analogt och di-
gitalt, önskar en möjlighet att följa elevens arbete i 

“appar” för att se styrkor och svagheter etc

Många hjärnforskare menar att handskriften är över-
lägsen för minnet! Däremot har många barn redan 
nu stor hjälp av tekniska hjälpmedel!
En kombo mellan det digitala och det traditionella

Viktigt att vi som pedagoger ser möjligheter i all ny 

teknik . Jag vill att eleverna ska komma till skolan och 
känna att vi är med i utvecklingen. Det viktigaste att 
behålla är pedagogens roll att vägleda eleverna i de-
ras kunskapsinhämtning där tror jag inte att tekniken 
i sig räcker men blir en viktig komponent.

Kommentar: Även här var majoriteten överens om 
att det analoga och digitala ska komplettera varan-
dra. Kan dom arbeta symbiotiskt?

Vad är de största problemen du stött på 
när du använt dig av surfplattor eller lik-
nande i undervisningen?

Att paddan egentligen är skapad för 1:1. E-post fung-
erar kanske inte, skrivare, borttappade arbeten, att
Tekniska problem som att appar inte fungerar

Dålig uppkoppling till nätet gör att en del appar inte 
går att använda

Dator har fungerat bättre som skrivverktyg för mina 
elever. Ipads har vi nu övergått till att göra film, visa 
bilder, öva engelska och matte på! Alltså ej till att 
skriva berättelser på.

inloggningstiden och krångel med nätet inloggnings-
tiden och krångel med nätet

Största problemet är att vi har för få plattor.

Kommentar: Överlag väldigt tydligt, tekniskt strul 
och för liten tillgång när alla borde ha sin egen.

Slutsats

De fysiska problemen med pennan är något som 
lyfts fram i enkäten och det bör således undersökas 
djupare och blir en viktig del i slutresultatet. Den insikt 
jag fått under researchen börjar bli väldigt tydlig. 
Läraren ska finnas där som stöd till eleven 

och att skolan bör gå mot en allt större individuell 
anpassning. Det läggs också stor vikt vid hur upp-
följningen skulle kunna underlättas både ur lärarens 
och elevens egna perspektiv. Verktyg som kamera 
och ljudupptagning lyfts igen fram som en viktig del i 
pedagogiken men att en strävan efter mindre tekniskt 
strul känns tydligt.
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Efter	första	besöket	fick	jag	möjlighet	att	
låna hem några av böckerna som barnen 
i första klass använder sig av.

För att förstå hur barnet arbetar idag fick jag låna 
med mig ett par av böckerna som används i första 
klass. Det var 4 böcker fokuserade på skrift, läsning 
och matematik och var följande.
Matematikboken 1B- Boken fokuserar på att lära bar-
nen siffrorna 1 till 100 samt addition och subtraktion.

Läs med oss, min egen bok – Fokuserar på både att 
skriva genom repetition men att skriva sig till läsning 
genom att förstå hur ord låter.

Vi läser, bokstavsboken – Påminner om föregående 
där barnet tränas repetitivt att skriva bokstäver och 
ord på rader. Mycket handlar om möjligheten att 
känna igen formen på bokstäverna.
Skåpet 1 -  Som de andra böckerna arbetar man 
med färg och bild i kombination med att man lär sig 
skriva olika bokstäver.
Böckerna är väldigt tunna men däremot ganska stora. 
Fokus är att få formen rätt och att dem till en början 

tillåts att skriva stort. Innehållet fokuserar på repetition 
men att uppgifterna formuleras på ett sätt som gör 
varje uppgift olik och på så sätt skapar en utmaning.

Böckerna som barnen på Östermalmsskolan får i första klass. 

Dagens böcker

Desto yngre desto större 
böcker. Att lära sig skriva 
handlar om repetition, 
utmaningen är att 
kamoflera	uppgifterna	
så att det inte känns 
repetitivt.

297mm

210mm
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När man pratar om ergonomi sker det 
oftast i relation till arbetet med datorer, 
men vad bör man tänka på i arbetet med 
pennan. 

Eftersom arbetet syftar på att utveckla en digital lös-
ning med pennan i fokus är det oerhört viktigt att 
förstå hur man både utformar en penna och skrivytan 
som har bra ergonomiska förutsättningar. När ett 
barn till en början lär sig använda pennan så greppar 
dom ofta pennan med hjälp av hela handen för att 
sedan utveckla penngreppet, eller stativgreppet som 
det också kallas. Pennan ska hållas mellan tumme 
och pekfinger och tillåtas vila på långfingret. Det är 
viktigt att avståndet mellan fingrarna och pennans 
spets inte är för stor samtidigt inte så litet att fingrarna 
är i vägen för det som skrivs. Det tar tid för barnet att 
bemästra pennan och skrivandet och barnen behöver 
både uppmuntras och instrueras för att utveckla både 
finmotoriken och grovmotoriken.

Att utveckla skrivandet främjar också den visuella 
motoriken som ögon-hand koordination och att då 
enbart ägna sig åt monotona uppgifter som att till 
exempel spela spel hämmar mognandet. För att 
lyckas behövs det olika verktyg men också spel och 
lek. Anledningen för att barn får problem med penn-
greppet är att barnen inte får den hjälp dem behöver 
och att designen av pennan inte är tillräckligt intuitiv. 
Problem ur ett barns perspektiv som man ser med 
många pennor är att dom är runda. För att få bukt 
med dem krävs det mer kraft att hålla pennan stabilt 
då den per automatik vill rotera i handen. Pennor som 
däremot är triangulära till formen har inte samma 
problem och det blir betydligt lättare för barnet att:

• Ändra riktning

• Ändra kraft 

• Greppa pennan korrekt

En annan viktig sida är att armen tillåts vila på den 
yta man arbetar på. På så sätt undviker man sta-
tisk belastning som kan uppstå i axlar, armar och 
handled. Positionen på materialet man skriver på 
är också väldigt viktigt. Förutsatt att man sitter rakt 
och parallellt med en bordskant så bör boken eller 
apparaten man skriver på vara vinklad 15 grader 
för högerhänta samt 30 grader för vänsterhänta. 
På så sätt får man en naturlig rörelse i underarmen 
när man förflyttar pennan horisontellt på skriv-ytan 
i samma veva som handen inte hamnar i vägen för 
det man ritar eller skriver. Det är extra viktigt för 
vänsterhänta att tänka på det eftersom dom oftare 
får en krökt position på handen när dem arbetar. Det 
innebär att handen kröker sig över pennan för att 
vinkla spetsen mot kroppen som i sin tur kan orsaka 
värk och sträckningar.

Slutsats

 Den ergonomiska anpassningen av pennan bör gå 
åt ett triangulärt håll samtidigt som att det går göra 
den intuitivare. Utvecklingen av konceptet inkludera 
vikten av att konceptet ska anpassas så att barnet 
tillåts att skriva i lämplig vinkel.

När barn arbetar med pennan.

Ergonomi

Många barn kämpar 
med att hitta rätt sätt att 

greppa pennan.

Intervju med  Catharina Henje

Jag kontaktade Catharina för att vi under tidigare 
arbeten fått hjälp med ergonomiska frågor. Eftersom 
hon också har stor expertis inom interaktionsdesign 
som kommer att bli ett viktigt inslag i mitt arbete så 
var det nyttigt att få höra hennes åsikter om hur man 
designar gentemot ett barn. En viktig frågeställning 
hon tog upp var om det skulle gå att anpassa produk-
ten utifrån arbetsuppgift. När det kom till ergonomi 
föreslog hon ett par viktiga punkter när man skriver.

• Stöd för underarm och lov

• Att själva ritytan inte är för högt upp i relation 
till arbetsytan.

• Stabilitet, att hjälpmedlet ligger stabilt och stilla 
på plats.

• Arbeta med mindre dimensioner i förhållande till 
vad vuxna klarar av.

• Tänka på att barnet har möjlighet att förändra 
läsytans vinkel i förhållande till ögonen så att 
alltför stor tyngd hamnar på nacke och huvud 
om barnet behöver böja sig framåt när dem 
läser.

På frågan varför hon inte tror att det digitala skri-
vandet fått större genomslagskraft handlar om kvalité 
på skriften. Det känns onaturligt och att det borde 
fokusera på att återskapa samma känsla som finns 
när man skriver eller ritar på papper. Det behövs en 
taktil feedback som är svår att återskapa med skrift 
på för släta ytor.

Slutsats

 Det ergonomiska arbetet bör utvärderas mot ovan-
nämnda kriterier såsom höjd, stöd för arm, stabilitet 
och flexibilitet och storlek. Det är också viktigt att 
tänka på den taktila responsen man får via skrivandet.
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3 tydliga lärdomar utifrån research-arbetet.

Kärn-problemet som jag identifierade inför projektet 
handlade om hur barn blir sämre på att skriva och 
att skälet till det var för att pennan både blir bort-
prioriterad och utkonkurrerad till förmån för digitala 
alternativ. 

Med utgångspunkten att vi både har frågan Vad och 
varför så kommer vi till frågan hur? Hur ska man 
tackla problemet när forskningen visar att det är oer-
hört viktigt att just kunna skriva för hand. 

Under mitt researcharbete kunde jag konstatera att 
det finns två tunga argument till hur man ska gå till-
väga. Barnen måste få samma utbud av möjligheter  
som finns i det digitala idag men framförallt måste 
det bli lättare och gå snabbare att lära sig skriva 
för hand. 

Som nämndes i pilotprojekten med ett införande av 
teknik i skolan så visade resultaten att framförallt 
entusiasmen och engagemanget hos barnen ökade. 
Papper är förknippat med något från förr men det 
utesluter inte pennan. 

De pedagogiska fördelarna digitaliseringen med-
för har jag insett att det till största del handlar om 
möjligheten till individualisering. Individualisering 
som människorna jag pratat med framhäver som det 
absolut viktigaste i barnets utbildning. Barnet måste 
känna sig utmanat men i samma stund på en nivå 
som inte upplevs vara för svårt. Därav kopplingen 
till pennan som verktyg. I förhållande till att lära sig 
skriva på ett tangentbord upplevs handskriften som 
astronomiskt större utmaning. Återigen så visar det 
att det måste bli lättare att lära sig skriva för hand.

Med tanke på hur trenden ter sig med allt större 
klasser så anser jag det vara en omöjlighet att av-
sätta lärarresurser för att tackla problemet. Barnen 

behöver få hjälp med inlärningen av handskrift på 
ett annat sätt.

En annan insikt jag fick under arbetet var att dagens 
alternativ verkligen inte är designade för barn och 
deras vardag. Dyra prylar som först och främst är 
framtagna för vuxna.

Överlag så upplevde jag att den större delen av in-
formationsinsamlingen bekräftade tesen om ett behov 
av en digital skolbok med fokus på skrift. Mycket 
kom också att gälla de digitala aspekterna, systemet 
och interaktionen. Någon som jag delvis kommer 
att gå in på men ändå måste hänvisa till att det i 
projektbrivningen beskrivs som en liten aspekt i den 
totala lösningen. 

Det som projektet bör fokusera på är:

Ergonomi kring skrivandet, att barn lär sig rätt från 
början. Men också ergonomi i den bemärkelsen av 
storlek, form och arbetssätt.

Formge en produkt som är anpassad utifrån barnets 
kontext och ansvar. En prodkut som klarar av ett 
barns tuffa vardag av spring och lek.

Ta vara på de pedagogiska fördelarna som bland an-
nat kamera och inspelning på ett användarvänligt sätt.

Underlätta och snabba på inlärningen för att kunna 
konkurrera med alternativen som är orättvisst lätta 
att plocka upp.

Vilka slutsatser går det att dra utifrån researcharbetet och hur 
appliceras det i idégenereringen?

Analys

Det behövs en ny produkt 
riktad mot barn med skrift 
i fokus.

 

 

 

För att konkurrera med tangentbordet och 
liknande krävs samma utbud av material 
,information  och möjligheter.

Dagens alternativ är inte anpassade för barn 
ur varken ett ergonomisk perspektiv eller 
utifrån livsstil.

Det måste gå snabbare att lära sig skriva 
för hand för att kunna konkurrera med mer 
lättlärda alternativ.
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4 koncept på hur framtidens skolbok ska 
fungera.

När jag började arbeta med idérna funderade jag 
på hur jag skulle kunna presentera dem för använ-
darna, barnen på ett sådant sätt att det inte blev för 
komplicerat. Jag valde att illustrera koncepten som 
en serietidning där jag med stöd av bilderna kunde 
berätta storyn om hur framtiden skolbok skulle fung-

era. Att göra illustrationerna så lika som möjligt var 
att föröska undvika någon sorts favorisering utifrån 
färg och liknande.

När det kom till idéerna i sig var det något som dels 
kom till under researcharbetet men också en kombi-
nation av att brainstorma men också genom att röra 
mig utanför skolmiljön.

Hur förklarar man en idé på ett förståligt sätt för ett barn?

Fas 2- Idégenerering

Brainstorm och en paus 
från skolan.

Serietidningar: Ett lätt sätt 
att förmedla en berättelse.
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Ett mekaniskt verktyg för att både 
förenkla och snabba på inlärningen av 
handskriften.

Att lära sig skriva fint tar längre tid i jämförelse med 
hur lång tid det tar att lära sig skriva på ett tang-
entbord. Koncept 3 är tänkt att med mekaniskt stöd 

hjälpa barnet att hålla ett stabilt grepp och få hjälp 
lära sig  skriva tydligt fortare. Med tiden ska den 
mekaniska servon successivt låta barnet ta över helt. 
Armen hjälper barnen att  få till bokstävernas olika 
former utan att bestämma medans arbetsytan fortfa-
rande går att använda.

Koncept 3

Ett pedagogiskt verktyg som både öppnar 
upp för sammarbete och individuella 
prestationer.

Fokus i koncept 4 handlar om att göra om skolbänken, 

skolbordet till en stor gemensam yta där barnen kan 
arbeta tillsammans. När det är dags för eget arbete 
stängs skärmen delvis av och skapar individuella ytor 
som barnen kan arbeta självständigt med.

Koncept 4

Ett projicerat interface där fokus hamnat 
på att arbeta utanför den traditionella 
kontexten. 

Det första konceptet handlar om att göra varje plan 
yta till en potentiell skolbok. Inspirerad av Smart-
boards projiceras interfacet ut och det som skrivs med 

tillhörande penna syns på ytan utan att underlaget 
påverkas. 
Det gör att storleken kan bli betydligt mindre utan 
att det påverkar storleken på ytan som kan skrivas 
på. Eftersom pennan inte skadar underlaget gör det 
möjligt att till exempel fästa den på väggen och då 
kombineras med interaktiva spel eller andra uppgifter.

Koncept 1

En skolbok utformad för att användas 
utifrån olika situationer.

När jag besökte Östermalmsskolan och dem använde 
ipads för att filma och spela in ljud så observerade 
jag att barnen hade problem att få till bilderna då 
ipaden var stor och otymplig. Det var också tydligt 
i researchen att just kamera och inspelningsfunktio-
nerna var riktigt bra då det kunde användas i peda-
gogiskt syfte och då valde jag i det här konceptet på 
att lyfta fram dem egenskaperna.

Konceptet delar upp arbetsyta och övriga funktioner 
för att göra det lättare att använda samtidigt som 
vikten kan reduceras vilket underlättar vid läsning. 
Information skickas trådlöst mellan de två delarna 
och kan därför hållas isär. Dem kan därför laddas 
antingen separat eller tillsammans. Möjligheten blir 
då att den mer energikrävande delen som innehåller 
störst batteri kan laddas på avstånd medans arbetsy-
tan fortfarande går att använda.

Koncept 2
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Eftersom jag inte haft möjlighet att delta 
under en lektion med handskrift i fokus 
så passade jag på att utforma en lektion 
där	jag	både	fick	hjälp	att	utvärdera	mina	
koncept men även studera barnen när 
dom skriver för hand.

Under utvärderingsarbetet fick jag möjlighet att göra 
ett återbesök på Östermalmsskolan. Jag fick hålla i 
min egen lektion där jag berättade om mina idéer för 
barnen. Alla fick varsitt papper med de 4 koncepten 
och jag bad dem då om hjälp för att lista ut vilken 
idé som var bäst. Jag berättade om varje idé enskilt 
och bad dem skriva  eller rita om dom tyckte det var 
en bra eller mindre bra idé. Hur skulle den kunna bli 
ännu bättre. Jag nämnde att dem efter att ha hört om 

alla idéerna sätta ett hjärta på den dom tyckte bäst 
om. Då var det genast en pojke som frågade om man 
fick sätta stjärnor och vips vad det var så hade vi en 
1-5 och en 1-10 skala i betyg på idérna. 

Eleverna frågade och berättade om sina idéer om 
hur dem skulle kunna fungera eller hur dem skulle 
kunna bli bättre. Till slut bad jag dem också att om 
dem hade en helt ny idé rita eller skriva om den på 
baksidan av pappret. Slutresultatet blev 13 unika 
a3 sidor där eleverna delat med sig av sina tankar 
och åsikter. 
Det var också intressant att observera barnen när 
dem skrev. Det var en stor spridning på hur utvecklad 
barnens skrift var. Några hade det riktigt kämpigt 
medans andra både skrev mycket och förståeligt.

Utvärdering av koncept och workshop.

Återkoppling 
barnen

”Hur kan jag göra mina 
idéer bättre?” Var en av 
frågorna jag bad barnen 
svara på.

1

2

3

44
13/13

AV BARNEN TYCKTE 
KONCEPT 1 VAR BÄST
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Koncept 1 

Favoriten hos barnen fick en hel del förslag på hur 
konceptet skulle kunna bli ännu bättre. Några av 
förslagen var:

• Den skulle kunna vara mjuk

• En kedja så att den sitter fast ordentligt

• Inbyggd usb med lucka

• Kan laddas i ett skåp

• Vart sitter på och av knappen? Undrade ett 
barn.

• Man kan ha dem i olika färger

• Man kan ringa till den om man tappar bort 
den

• Ha ett handtag så den blir lättare att bära

• Kunna förvara pennan i den

<3 <3 <3 <3 <3
En bra idé

Lätt
Skrivyta
Mobil
Skrivning
Naturligt stöd

Spel och lek
Ny pedagogik
Sammarbete
Rörelse
Möjlighet att kunna skriva på riktigt

Begränsad till plan yta
Läsning/ betraktningsvinkel
Händer skymmer

Ljusstyrka/tydlighet
Batterier
Teknik

S W
O T

Min analys 
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Koncept 2 

Koncept nummer 2 gick inte lika bra hem hos elev-
erna som det första men den fick ändå relativt höga 
poäng. Dock så skrevs och ritades det mindre på 
den här. Några av idéerna barnen hade för att göra 
konceptet bättre var att:

• Lysa rött och skaka när man gör fel

• Att den skulle kunna ha något sorts mobilskal

• Den borde ha något sorts stöd

• Vart är knapparna? 

• Fodral när man bär den

• Lite lik ipad

Min analys 

”Spela på den”

Lätt
Skrivyta
Mobil
Skrivning
Naturligt stöd

Spel och lek
Ny pedagogik
Sammarbete
Rörelse
Möjlighet att kunna skriva på riktitg

Begränsad till plan yta
Läsning/ betraktningsvinkel
Händer skymmer

Ljusstyrka/tydlighet
Batterier
Teknik

S W
O T
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Koncept 3 

Åsikterna kring koncept 3 gick isär. Några tyckte det 
var en riktigt bra idé medans ett par andra barn blev 
lite osäkra, betygen låg i snitt på 4 av 5. Några av 
kommentarerna lät ungefär såhär:

• För lik en ipad

• Det borde finnas en digital kompis som kan 

hjälpa till när man har det svårt. Gärna att 
man kan bestämma hur kompisen ska se ut själv.

• Möjlighet att ställa in hur mycket hjälp man vill ha.

• Laserförsvar mot tjuvar 

• Skulle passa bra till handikappade

”Man kan ställa in hur 
mycket hjälp man vill ha”

S W
O T

Hjälp med att lära
Ergonomi
Mobil

Grepp och rörelse
Övningar
Instruktioner

Måste ligga stabilt
Tyngre

Arm kan vara ivägen
Betrakningsvinkel
Negativ uppfattning

Min analys 
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Koncept 4 

Det sista konceptet stack inte ut bland barnen. Den 
fick ett godkänt betyg men inte tillräckligt bra för att 
konkurrera med de andra alternativen. Några av 
kommentarerna löd ungefär såhär:

• Stor och klumpig, inte så bra

• Man kan spela spel på den

• Jag vet inte vad jag ska säga, 4/5 i betyg

• Man kan ha olika delar

”Jag vet inte vad jag ska 
säga”

S W
O T

Stationär
skrivyta

Lära av varandra
Interaktion med fysiska objekt

Stationär
Betraktningsvinkel
Foto och film
Elförbrukning

Uppspelning av ljud
Pris
Ergonomi
Beroende av teknik vid sammarbete
Ljus
Individualitet

Min analys 
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Som ett sista test både för min skull men 
också för att barnen skulle få prova på 
lätt jag dom testa en Wacom Companion.

I slutet av lektionen lät jag också barnen en och en 
testa en Wacom companion för att se och höra hur 
barnen upplevde att skriva digitalt. Jag lät dem testa 
programmet Sketchbook Pro som är väldigt visuellt 
när det kommer till verktyg. Jag upplevde det som om 
barnen genast började experimentera med penslar 
och färger och många av barnen var väldigt positiva. 
Den observationen jag gjorde var att pennan var svår 
att handskas med och att många kopierade beteendet 

som de använde när de ritade med fringrarna på en 
ipad av rädsla för att komma åt skärmen.

Några av kommentarerna var att det var:

• Lättare att rita och skriva än på en ipad

• Ytan var glansig och hal och pennan stack lätt 
iväg.

• Tung

Observation av digital interaktion med penna som hjälpmedel

Workshop

Några av barnens alster från workshopen
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Återkoppling från Carin. 

Koncept 1

 tycker jag är intressant eftersom det gör det möj-
ligt för barnen att arbeta i olika fysiska ställningar. 
En del barn och för den delen också vuxna jobbar 
bättre när de står upp. Det här exemplet ger barnen 
fler möjligheter. Det ger också barnen tillfällen att få 
bättre överblick över sitt arbete när det jobbar stort 
på väggen, de kan ta ett steg tillbaka och  fundera 
lite över sitt arbete. Det ger också möjligheter att flera 
barn kan arbeta med samma uppgift, förutsatt att alla 
är uppkopplade mot en gemensam yta på väggen.

Koncept 2

I ärlighetens namn så förstår jag inte riktigt idéen.

Koncept 3

Jag gillar idéen med ett skrivstöd och tänker att det 
skulle vara bra att kombinera “pennan” med koncept 

1 att göra plana ytor till arbetsytor. Pennan med med 
mekaniskt stöd kan knytas till bordsytan i koncept 1 
och där kan ett individuellt träningsarbete ske. Penna 
används också på väggytan men då utan stödfunk-
tion. Jag tror att det är utvecklande och bra träning 
att få växla mellan stort och litet och mellan att få 
stöd och sakna mekaniskt stöd, när barnen lär sig 
skriva, rita, kommunicera med olika typer av tecken.  
Koncept 3 och 1 i kombination verkar jättebra : )

Koncept 4

Att skapa gemensamma arbetsytor för barnen är jät-
tebra. Det kollektiva lärandet har stor betydelse för 
varje enskilt barn lärandeprocess, eftersom de i en 
grupp kan bidra med sina individuella kompetenser 
och erfarenheter. Jag gillar bättre förslaget att ha en 
väggyta för gemensamt arbete. Den gemensamma 
arbetsytan förutsätter att hela gruppen av barn är 
överens om att endera arbeta i grupp eller enskild.

Carins favoriter var Koncept 1 & 3.

Återkoppling 
lärare

Ingelas Kommentarer

FAVORIT
1 

2 

3 

4 

Återkoppling lärare, webenkät. 

För att få veta vilket koncept som går hem bäst hos 
lärararena kontaktade jag samma facebook grupp 
som jag haft kontakt med innan. ”Ipads i förskola 
och skola”. Jag förklarade koncepten och bad dem 

att rösta på det dem tyckte hade störst potential 
men också skriva om dem hade tid. Tyvärr så var 
deltagandet och intresset ljummet och jag fick inga 
anledningar till valen och kan på så sätt inte utröna 
varför ett koncept valdes framför de andra.

 55



56 Info

Ett koncept såg ut som en klar favorit tills  
analysarbetet var klart.

Lyssnar man på användarna så var alternativ ett 
solklart. Barnen var överens om att det var det bästa 
alternativet och kopplat till vad som skrevs och ritades 
såg jag ett större engagemang. Lärararne var inte 
lika säkra på sin sak och det blev en större spridning 
även om många föredrog Koncept nummer 4.

Tittar man tillbaka på researchen så var en av slut-
satserna och anledningarna till att barn gärna väljer 
tangentbord över penna hastigheten. Hastigheten att 
både lära sig men också att faktiskt själva skrivandet. 
Därför tror jag att det är viktigt att ta med Koncept 
3 i det slutgiltiga resultatet. Det finns egentligen inga 
spärrar att implementera lösningen i någon av de 
andra idéerna. Om tiden som krävs för att lära sig 
skriva snyggt för hand tror jag att barn blir mer intres-
serade av att fortsätta skrivandet. För göra ytterligare 
en återkoppling till researchen så sa många att barn 
behöver utmanas, men om det antingen är för lätt 
eller svårt tappar dem lättare lusten. 

Eftersom Koncept 4 var starkt hos lärarna behövde 
jag överväga både de positiva egenskaperna med 
de negativa. I Swot analysen blir ett problem tydligt. 
Ett problem som är svårt att lösa med design. De 
ergonomiska förutsättningarna kan vara hindrande. 
Att skriva är snarlikt dem andra koncepten men att 
läsa av en så stor yta kan bli problematiskt. En annan 
negativ aspekt är att en stor skärm skapar mycket mer 
direkt ljus vilket kan påverka både ögon men också 
elfförbrukningen.

 Som många lyfte fram under både besök, intervjuer 
och enkät så var en av de största pedagogiska förde-
larna med det digitala, möjligheten att fota, filma och 
spela in ljud. Koncept nummer 4 gör det svårare då 
det skulle krävas en extern apparat och om det inte 
görs i närheten blir det svårt att arbeta med innehållet. 

Just den mobila delen är också viktig eftersom att lära 
sig skriva också sker till stor del utanför klassrummet.

Fördelarna med lärarnas favoit är helt klart möjlgi-
heten till sammarbete mellan barnen, att dem slipper 
trängas vid en liten skärm eller behöva jobba tillsam-
mans fast ”isolerat”.

Slutsatsen är att koncept nummer 4 inte uppfyller de 
kriterier som resarcharbetet fastställt. Då återstår 1, 
2 samt 3. Alla 3 koncepten har klara fördelar men 
också ganska jobbiga nackdelar. Det främsta med 
idéerna är mobiliteten men dom har på olika sätt 
tacklat problematiken som finns med dagens alter-
nativ men också förutsättningarna för att arbeta med 
pennan. 

Koncept nummer ett´s starka sida är möjligheten att 
skapa utanför den vanliga miljön samt möjligheten 
att kombinera med en fysisk interaktion. Den största 
problematiken finns också i konceptet styrka. Att 
projicera ett interface gör också att allt som hamnar 
i vägen skymmer skärmen och det blir tyvärr en av-
görande faktor att konceptet som helhetslösning inte 
passar in i situationen där skriften är i fokus. Däremot 
så utesluter det inte att lyfta den projicierande egen-
skapen till det slutgiltiga konceptet. Det var framförallt 
möjligheten till spel  som barnen uppfattade som 
spännande.

Koncept nummer 2 är nog det som känns mest när-
liggande dagens alternativ. Däremot så är det mo-
dulära tänket ett nytt sätt att tackla de ergonomiska 
problem som jag observerade när barnen arbetade 
med ipads i skolan. Man får inte förväxla konceptet 
med ett traditionellt dator-digitalkamera utan snarare 
betrakta konceptet som en gemensam individ där 
funktioner kan användas fristående men forfarande 
verka i symbios. Det som vore viktigt utifrån barnets 
förutsättningar är risken för att enskilda delar tappas 
bort. Gemensamt för 1-3 och vad barnen nämnde 

Utifrån återkoppling av lärarna och barnen samt utvärderingsmetoderna 
som använts fick jag underlag för vilket koncept jag vill besluta mig för 
att vidareutveckla.

Analys av koncept

Ingen idé är perfekt men 
alla visar potentieal.

under workshopen var att man skulle kunna ha en 
speciell väska eller liknande för att transportera den 
säkert.

Det tredje konceptet är det som egentligen tacklar 
skrivandet direkt. En av slutsatserna  varför barn i 
allt större utsträckning väljer tangentbordet före pen-
nan är inlärningskurvan. Som jag förstått när jag 
pratat med lärare handlar en lyckad utbildning om 
att individualisera och att utmana barnet. Det får 
alltså inte vara för lätt. Samma sak gäller åt andra 
hållet, blir det för svårt finns risken att barn tappar 
intresset. Där kommer styrkan, det gäller att hjälpa 
och vägleda barnet till en bra handskrift. Annars 

ligger det ofta på barnet att helt hitta dit själv. Oftast 
genom att öva, öva, öva. De potentiella svagheterna 
är att en mekanisk arm skulle kunna hamna i vägen 
men jag anser att det är ett problem som rimligtvis 
går att lösa med design.

Eftersom det inte konkret går att avgöra vilket kon-
cept lärarna favoriserar valde jag att fokusera på 
barnens åsikter, swot analysen samt funktionsanaly-
sen för att ta ett beslut. Efter att ha vägt fördelarna 
kontra nackdelarna med problemformuleringen som 
utgångspunkt anser jag att koncept nummer 3 är det 
rimligaste alternativet att fortsätta med.
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Med konceptet klargjort återstår formbestämmning och teknisk 
utveckling för att konkretisera idén.

Fas 3- Slutförande
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De två viktigaste tekniska delarna i 
konceptet är funktionalitetet i armen men 
också hur informationen ska visas.

Den senaste tekniken bakom skärmar visar att dom 
både blir tunnare men att dem också nästan blir 
okrossbara. Det som är intressant för mitt koncept 
är tekniken som inte bara är stryktålig utan också 
genomskinlig. Det som finns tillgängligt idag är trans-
paranta oled-skärmar som till skillnad från transpa-
rent Lcd producerar sitt eget ljus och på så sätt kan 
användas gentemot en mörk yta.

Anledningen till att jag nämner en transparent display 

är att det skulle kunna kombineras med E-ink tekno-
logi för att på så sätt skapa en hybrid-skärm som 
stressar ögonen mindre samtidigt som möjligheten 
till interaktiva funktioner finns kvar.

Jag behövde också inspireras i hur det formmässigt 
och tekniskt skulle fungera i själva armen. Efter att 
ha gått igenom olika sätt att manövrera en mekansik 
arm insåg jag att det lämpligaste alternativet i mitt 
fall var ett vajerbaserat system som företaget Igus 
uppfunnit. Det kapar behovet av enskilda motorer 
för varje rotationspunkt och bygger istället på att 
strängar som dras genom armen kan styra rörelserna.

Validering av att konceptet är realiserbart.

När jag gjorde den tekniska 
researchen försäkrade jag 
mig om att möjligheterna 
fanns att realisera idén.

Teknisk inspiration
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Den tekniska komplexiteten i 
projektet krävde att jag både 
byggde en fysisk mock-up 
men också digitala  3d skisser 
för att förstå huruvida det var 
genomförbart. 

Den svårare biten att lösa med det nya kon-
ceptet är hur den mekaniska armen ska fung-
era. Jag behövde därför titta närmre på de 
mekaniska principerna bakom för att på så 
sätt göra en funktionsmodell som kan ligga 
till grund för den slutgiltiga formen.

Genom att pröva mig fram fann jag att armen 
var i behov av 9 stycken rotationspunkter för 
att klara av alla armens rörelser.

Genom att skissa i 3d och animera armen 
genom att binda varje del kunde jag också 
se hur armen betedde sig när pennan styrde.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. 

Med hjälp av 
funktionsmodellen insåg 
jag var den optimala 
platsen att placera armen 
var.

De röda placeringarna av 
armens grundfäste visar 

platserna där antingen 
armen var i vägen för 

mycket eller att rörelse 
inte var genomförbar. Bäst 

resultat med högerhänt 
som basis var med top-

höger positionering.

Utveckling av konceptet

15 °
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I	det	här	stadiet	var	3	objekt	definierade,	
armen, mekaniklådan samt läsplattan.

Under det initiala formarbetet försökte jag definiera  
hur kopplingen mellan armenhet skulle fungera men 
också principerna bakom hur mekaniken skulle 
se ut. Hur erbjuder man stöd samtidigt som 
enheten ligger stabilt kopplat till armen. Pro-
cessen gav mig också idéer om vilka formin-
riktningar konceptet skulle kunna ta.

Under formarbetet sökte jag både efter ett uttryck men också hur 
delarna praktisk skulle fungera tillsammans.

Formarbete

Utvalda skisser från 
processen.
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Designinriktningen ska både med färg och form kom-
municera trygghet och lek. Uttrycket ska antyda en 
mjukhet och hållbarhet som sticker ut ur miljön och 
känns personlig. En bred färgpalett med mjuka över-
gångar och möten med primitiva former.  Konceptets 
olika delar kombineras som ett pussel där varje del 
har en självklar plats.

Mjuk//färgglad//primitiv

Lekfull
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Formen bör symbolisera lätthet och elegans som till-
sammans skapar en minimalistisk känsla. Uttrycket 
ska kännas nedtonat. Produkten sticker inte ut och bör 
ha enkla material. Definierade linjer utan att bli vasst.

Lätthet//tunn//robust

Smidig
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Det hållbara uttrycket definieras av ytor som känns 
funktionella och hållbara. Färg används för att un-
derstryka funktionalitet. Ytorna är distinkt separerade 
utan att kännas vasst.

funktionell//skyddad//smygande

Hållbar
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Sista steget innan det 
slutgiltiga arbetet var att 
höra med barnen om vilken 
form dem ansåg vara bäst 
i	specifika	situationer.

Eftersom jag fick ha en kort lektion 
med barnen så var det som tidigare lättast att ge dem 
en uppgift som dom fick arbeta med. Utifrån de 3 
olika forminrktningarna visade jag mina nyckelskisser  
och döpa om dem för att ta ur så mycket tidigare 
laddning i koncepten. Hållbar blev istället vinkeln. 
Smidig blev istället fyrkanten samt den lekfulla döptes 
om till den runda. 

Jag inledde lektionen med att berätta vad jag gjort 
sedan sist och hur barnen nu kunde hjälpa mig att ta 
de sista beslutet innan färdigställandet av konceptet. 
Utifrån hur barnen föreslog hur jag skulle arbeta un-
der förra besöket så bad jag eleverna att betygsätta 
formerna utifrån det angivna kriteriet. Betygskalan 

skulle vara mellan ett och 5 men jag påpekade också 
att flera kunde få lika många poäng på samma del. 
Jag ville inte att dem direkt skulle jämföra koncepten 
emellan. 

Jag ville bland annat veta vilken som såg ut att klara 
stötar, vilken såg lättast ut att bära men också vilken 
som gick lättast att skriva på. 

Slutligen ville jag att dem skulle rangordna dem uti-
från vilken dem gillade mest, det spelade ingen roll 
vilket som hade bäst betyg sedan innan utan att jag 
var mer intresserad vilken dem tyckte bäst om.

Utvärdering av form genom att ställa de 
rätta frågorna och utvärdera med hjälp av 
betyg.

Formutvärdering med 
klassen

Eftersom researcharbetet 
avslöjade att triangulära 
pennor passar barn bäst 
försökte jag skapa 3 olika 
versioner där jag lekte 
med storlek, ytövergångar 
och	fingeranpassning.

Ser ut att klara stötar

Bästa pennan

Betyg

Är lätt att bära

Lätt att skriva på

Passar bra i skolan

Lätt att läsa på

VINKELN FYRKANTEN DEN RUNDA
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Resultatet visar sig tydligt i tabellerna, 
det lekfulla ”Runda” formspråket anser 
majoriteten av barnen.

Den ”Runda” eller lekfulla gick hem först i alla kate-
gorier utom ”Att den är lätt att skriva på där den fick 
samma poäng som de övriga. 

Så vilket uttryck ansåg barnen uppfylla kriterierna på 
bäst vis.

 Ser ut att klara stötar Är lätt att bära Lätt att skriva på

 Passar bra i skolan Lätt att läsa på Totalt

Formutvärdering 
Resutat

Eftersom researcharbetet 
avslöjade att triangulära 
pennor passar barn bäst 
försökte jag skapa 3 olika 
versioner där jag lekte med 
storlek, ytövergångar och 
fingeranpassning.

De	två	penn-formerna	som	fick	lika	många	röster	vardera.	En	lite	rundare	
och tjockare, Den andra lite tunnare och skarpare. Den slutgiltiga formen 
blev därför en kompromiss mellan de två.

Betygsskala 1-5 satta av 14 elever på Östermalmsskolan 
i årskurs 3. (Maxpoöng per fråga: 70)
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Hur får man konceptet att fungera i 
praktiken. Mått, visibilitet och funktion 
var avgörande punkter i den slutgiltiga 
utvecklingen.

Under den slutgiltiga utvecklingen fokuserade jag på 
att utveckla de tekniska principerna som konceptet 
bygger på. Storleken byggde på 2 stycken mock-ups 
som jag baserat på de böckerna 1a klassar använder 
i skolan idag. Plattan i sig kan uppfattas som stor men 
ser man till hur barnens inlärning ser ut så finns det 
en självklar förklaring. 

Till en början så arbetar barnet med grovmotoriken 
och ritar och skriver större på grund av att dem inte 

behärskar de finmoto-
riska rörelserna 

än. Genom att 
erbjuda en 
större rityta 
så speg-

lar det hur dagens skolböcker ser ut med att börja 
stort och arbeta sig mot mindre.

När Ytan var definierad började jag undersöka 
formen på både arm och leder. Ett av problemen 
jag stötte på tidigt när jag simulerade rörelserna i 
programmet solidworks var att ojämna proportio-
ner i armen hindrade pennan för att nå alla delar. 
Också  en ojämn form ställde till med problem och 
gav inte det önskade resultatet jag hoppats på, att 
armen kunde formges så att den inte var i vägen 
överhuvudtaget. 

När det kom till ledens funktionalitet var det viktigt att 
tänka på vilka max respektive minimum rörelser den 
skulle kunna göra och utifrån en första modell fick 
jag  justera så att leden kunde göra maximalt utfall.

På bildspelet till höger ser man hur armen klarar av 
att föra pennan i rätt vinkel till de teoretiska 

hörnen av ritytan.

Utmaningen var att designa mekaniken både ur ett funktionellt 
och estetiskt perspektiv. 

Inriktning & Vidareutveckling

Med utgångspunkten att 
samma enhet ska passa 
både högerhänta och 
vänsterhänta samt kunna 
användas i landskap och 
porträttläge tillkom den 
speglade kopplingen som 
också används för att 
ladda.

Full rörlighet i alla vinklar, genom att bygga konceptet i solidworks 
kunde jag fastställa både mått och konstruktion som skulle göra armens 

rörelser praktiskt möjliga samtidigt som ytans alla delar kunde täckas 
med en lämplig penn-vinkel.
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Det krävdes en blandning av metoder för 
att nå det önskade resultatet.

Efter att ha utvärderat funktionaliteten och byggt upp 
konceptet i cad-programmet solidworks så blev det 
dags för att få skärmen från datorn ut i verkligheten.

Arbetet blev uppdelat på vilka delar kunde jag göra 
själv för hand och vilka krävde större precision och 
tillochmed rörlighet. Kroppen frästes ut ur ett block Pu 
skum men det krävdes en hel del efterbearbetning för 

hand både för att få till detaljer och ytor. 

Lederna i konceptet 3d-printades för att behålla rör-
ligheten för att kunna visa funktionaliteten. Eftersom 
den undre delen av kroppen skulle bestå av ett mjukt 
material som skulle öka komfortabiliteten vid både 
skrift och läsning fick jag leta efter ett tyg som både 
hade den flexibilitet som krävdes för att forma ma-
terialet omkring ett annat samtidigt som den hade 
textur som förmedlar min formidé.

Från 2d till 3d, från skärm till verklighet.

Modellbygge
Den största utmaningen var 
detaljarbetet.
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Hur lärde du dig att cyckla, spela fotboll eller 
köra bil? Min största gissning var att någon fanns 
där för att hjälpa dig. 

Uttrycket ”Klok som en Uggla” personifierar konceptet The 
Owl genom att erbjuda barn en unik frihet över sin egen inlär-
ning oberoende av hur situationen ser ut hemma och i skolan. 

För att konkurrera med tangentbord och touch-skärmar krävs 
en innovativ lösning som gör barn inspirerad att lära sig skriva 
för hand. Det gör man dels genom att erbjuda samma tillgång 
på material och media som du får via datorn, smartphonen 
eller läsplattan men det krävs också att  lära sig skriva för hand 
och på rätt sätt både blir effektivare och snabbare. 

Konceptet The Owl  gör både och med 
barnens förutsättningar och 
krav i fokus.

Ett pedagogiskt verktyg som både ska underlätta och 
effektivisera förmågan att kunna skriva för hand.

The Owl

Att lära sig en teknisk 
färdighet kräver både tid 

och hjälp.
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Fokus på arbetet har varit att utveckla ett 
nytt alternativt pedagogiskt verktyg för 
skrift men kom också att handla om hur 
barnen sak läsa.

Konceptet fungerar på så sätt att den både kan visa 
hur man skriver och visa rörelserna som man använ-
der sig för att skapa former. Det påminner om dem 
gamla bokstavsmallarna som funnits länge. Armen 
styr pennan och barnets hand så att hen förtstår rö-
relserna som krävs för att skapa en bokstav, en siffra 
eller en form.

Nästa steg i utvecklingen är att med ett korrigerande 
arbete hjälpa barnet genom att aktivt stödja skriften. 
Det handlar inte om att ersätta barnets egna förmåga 
utan snarare att underlätta. Handskriften ska inte stå 
i vägen för den övriga inlärningen.

tanken är 
att hjälpmedlet succes-
sivt släpper kontrollen och låter barnet till slut helt 
och hållet handskas med pennan helt självständigt.

Konceptet instruerar barnen om hur man skapar både 
bokstäver och siffror samtidigt som den underlättar vid 
skrift genom att stabilisera och ge stöd.

Teaching Kids

Att lära sig en teknisk 
färdighet kräver både tid 
och hjälp. Handskriften 
saknar oftast just hjälp.

Utan hjälpmedlet

Instruera Stabilisera Avta

Med hjälpmedlet

Passar både höger- och 
vänsterhänta
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Ergonomi

Stöd för armbåge

Mjuka kanter för att stödja handled

För att klara de ergonomiska kraven är konceptet 
utvecklat genom att fokusera på både 

God ergonomi vid skrift åstadkommer 
konceptet genom att tänka på 4 
kärnområden.

Konceptet get möjligheten att få stöd för både arm-
båge och handlov. Utmaningen var att att arbeta 
utifrån den oundvikliga höjd tableten skulle få. Lös-
ningen var att gära ramen bredare och låta den slutta 
neråt samt att göra den mjuk för att göra det så 
behagligt som möjligt. 

Pennan har en triangulär form för att göra det lättare 
för barnet att lära sig penngreppet så tidigt som möj-
ligt. Formen gör det därför lättare att både ändra 
riktning och kraft . Den övre delen i 
vit plast är ytbehandlat så att 
den ligger stabilt gentemot 
arbetsytan. 

Triangulär Penna

Skärm med selektiv 
bakbelysning

Materialet gör att produk-
ten ligger stilla på plats.
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Transparent Oled-skärm

9 stycken rotationer styrs av 
9 kablar i loop.

E-ink skärm

9 stycken rotationspunkter gör det möjligt 
för armen att steglöst föra pennan över 
ytan.

Tekniken bygger på företaget Igus robolink teknik där 
istället för att varje rotation styrs av en lokal motor 
så styrs varje rotation av en vajer-slinga.Dessa är i 
sin tur kopplade till basen vilket gör hela armen lätt 
men kraftfull.

Armen stabiliseras aktivt av systemet vilket gör det 
både lättare och enklare att skriva då vibrationer 
och  ett osäkert handlag kan elimineras. 

Utöver att att lösa den ergonomiska utmaningen med 
att lära sig skriva så fokuserar konceptet också på 
problemet med skärmergonomi genom att utnyttja  
två teknologier i symbios.

Basen är en E-ink skärm vars svagheter är att den 
inte är kapabel att visa  avancerat interaktivt material 

i hela färgskalan. Dess styrka kommer istället 
genom att erbjuda ett för ögonen en ergo-

nomisk fördel då den saknar den starka 
belysning som kännetecknar vanliga 

skärmar. Den drar betydligt mindre 

energi och kan både användas för skrift och läsning. 

Det övre lagret består av en transparent led-skärm 
som kan erbjuda interaktivt material i rörelse och 
återge den mängd färger som kännetecknar en vanlig 
skärm.

Tillsammans kan dessa två erbjuda samma material 
som en dator, smartphone eller surfplatta utan kon-
sekvenserna av överstimulering och dålig ergonomi.   
Det går då att fördela ansvaret på hur materialet ska 
visas och det kan på så sätt hålla ner den mängd 
högintensitetsljus som kritikerna bakom den digitala 
övergången i skolan avfärdar som skadligt.

Ett armsystem baserat på vajrar som löper genom armen 
och kontrollerar de 9 olika rotationerna.

Teknik & Funktion

Skärmtekniken bygger på 
att utnyttja det bästa från 

två världar.
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Kopplingen till armenheten är anpassad 
så att både högerhänta och vänsterhänta 
kan använda den.   

Induktionskopplingen används också för att ladda 
enheten samtidigt som den skapar en både vattentät 
produkt men också en ökad säkerhet. Både laddaren 
och armenheten klickar lätt i uttaget och är lika lätt 
att koppla bort.

Eftersom det är viktigt att skapa en individuel sam-
hörighet med produkten ska det också vara möjligt 
för barnen att påverka produktens utseende. Tanken 
med det vita delarna är att de ska vara lättare att vila 
ögonen på och att armen ska distrahera så lite som 
möjligt. Därför är valet av färg kopplat till de mindre 
delarna samt tyget som täcker den nedre delen.

Sekundära funktioner och individualitet.

Detaljer

Förslag på färgalternativ.

Vattentät

Stryktålig
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Materialen och färgerna jag har valt för 
konceptet  har både en praktiskt och 
estetiskt funktion.

Tyget som täcker baksidan och ramen ska både göra 
det behagligare att skriva på men också att hålla i 
när man läser. Bakom döljer sig också komponen-
ter såsom högtalare och en touch sensor som gör 
det möjligt att kontrollera enheten när man håller 
i den utan att behöva placera fingrar eller penna 
mot skärmen.

Återanvänd plast (HDPE) används i större 
delen av produkten för att både hålla ner 
vikten men också av miljöskäl.

Mjuk för läsning & skrivning, hård och 
robust för stryktålighet & stabilitet.

Material

”Den skulle kunna vara 
mjuk” ett citat från mötet 

med barnen som fastnade.

Återvunnen polyesterväv skiktas med 
mikroskopiska kiseldioxidpartiklar 
som både är formbar, mjuk och 
vätskeavvisande.

9 (18 inkl. loop) trådar av nylon på 0.6 
mm med som klarar av 80.6 kg i styrka.

Armarna består av 4x3 mm tjocka 
kolfiberrör	som	är	lätta,	styva	och	
hållfasta. 
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Konceptets två huvudfunktioner är dels att 
lära sig skriva men kräver också en man 
har läsningen i åtanke.

Det finns 3 metoder att arbeta med apparaten, med 
penna, med beröring som kan låsas men också ge-
nom taktilfeedback från baksidan. 

Att arbeta med fingrarna är bra för vissa typer av 
material men så fort det blir skrift eller sysslor som 
kräver precision så blir det kontraproduktivt. Enhe-
ten känner av om pennan är i bruk och kopplar då 
automatiskt bort touch funktonen.

Ett av problemen jag såg med dagens alternativ både 
när jag pratade med lärare och barn men också 
när jag observerade var hur man styrde enheten. 
Det största problemet var när barn skulle läsa eller 

fotografera och var tvungna att försöka göra det 
med en hand. Lösningen är att man kan tillåtas att till 
exempel bläddra i en bok eller att fotografera utan 
att  behöva hålla enheten i en hand. 

Den mjuka ytan på baksidan kan registrera tryck 
och istället för att behöva vara exakt så klämmer/
trycker man på ytan för att tex ta en bild eller byta 
sida i en digital bok.

Det förslag på interface jag skapade för konceptet 
skulle vara väldigt enkelt och lättförståeligt. Tanken 
är dock att som liknande produkter erbjuda ett stort 
utbut av pedagogiska program. Det som var viktigt 
att integrera utander arbetet var möjligheten att en-
kelt kunna ställa in hur pass mycket hjälp man vill 
ha av armen.

Att styra både med hjälp av skrivytan och baksidan gör 
det lättare att både arbeta och läsa. 

Interface & Hantering

Tjockleken och formen gör 
den lättare att hålla vid 
bland annat läsning.

 93



94 Info

 95



96 Info

För att uppmuntra skrivandet behöver det 
också	finnas	en	möjlighet	att	ta	med	sig	
hjälpmedlet hem.

Enheten åker lätt ner i väskan och med det tillhörande 
fodralet packar barnet snabbt ner hjälpmedlet för att 
göra det möjligt att ta med sig det hem.

Det nya pennskrinet

Transport

Enheten är lätt att få med i 
väskan men hjälpmedlet är 
lite otympligt och får därför 
ett fodral.

Ett förslag på hur förvaringen av 
armenheten skulle kunna se ut 
igenomskuren. 
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Självförtroende

Konceptet är ett temporärt hjälpme-
del som inte arbetar mot ett bero-
ende av hjälp utan snarare mot ett 
självständigt utövande. 

Till en början så korrigerar och stabiliserar 
hjälpmedlet pennan och handen men allt 
eftersom så läser den av barnets nivå och 
minskar succesivt det stöd den erbjuder för 
att låta barnet till sist ta över helt. 

Lösningen är ett hjälpmedel som ska ge barnet 
självförtroendet att arbeta med pennan som verktyg 
självständigt, både analogt och digitalt.

Ett tillfälligt verktyg som 
såsmåningom inte behövs.
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En modell med möjlighet att visa pennan och armens 
funktionalitet.

Fullskalemodell
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Ett verktyg för att hjälpa barn att lära sig skriva för hand.

The Owl
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