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Abstract 

By: Carina Dean.  Fall semester of 2011. The tablet device: Toy or teaching tool? 

Supervisor: Lisbeth Stedt 

The information technique is developing at a fast pace and almost all new technique is being welcomed 

with opened arms. The newest on the market is the tablet device, it´s a device used for surfing the web, 

sending email, watching movies and playing games. It is now also being used in some schools for 

educational purposes. My research goal has been to find out how the teachers feel about using the tablet 

device for educational purposes. I have conducted interviews to find the answers to my questions. The 

main research questions asked were: 

• How do different pedagogues feel about using the tablet device for educational purposes? 

• How do teachers use the tablet device for teaching? 

• What possibilities and obstacles do the teachers face when using the tablet device? 

 My conclusions are that the tablet device in many ways can be seen as a toy, because it is a fun device 

appreciated by the students. But that does not exclude the fact that it can still be used as a teaching tool, 

because it can still be educational. Some of the methods were that it is easier to individualize the lessons 

and let the students work at their own pace and after their special needs. The tablet device creates plenty 

of situations for the students to interact and learn things from each other. The teachers expressed that 

they easily can create situations when learning is fun and meaningful for the students, which showed 

that the students got more engaged during class. The obstacles the teachers found, were that there was 

limited time to plan how to use the tablet device and also limited financial budget to buy all the 

programs needed.  

 Currently the device is being used along with other type of equipment. In some schools the students got 

to use it for most lessons, but in some schools it was only being used once or twice a week. For example 

the tool was used with the Swedish language to help the students learn how to read and write and also to 

practice counting, subtraction and multiplication in math.                                                           
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Dagens moderna IT-samhälle har rört sig framåt med snabba steg de senaste åren. Datorn, internet och 

allt som har med IT att göra har gått från att vara något skrämmande och okänt, till något som känns 

naturligt och vardagligt. Datorn är inte längre något man endast använder under en lektion i veckan, som 

det var när jag gick i skolan. IT används nu av privatpersoner, på de flesta arbetsplatser och det används 

även dagligen i skolundervisningen. Nu välkomnas i princip all ny IT-teknik med öppna armar, det 

nyaste på marknaden är pekplattan, som kom 2010. I den nya läroplanen Lgr11 står det att skolan ska se 

till att varje elev efter grundskolan ”kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande…” (s.14, Lgr11). Mitt mål är att ta reda på vad lärarna anser om 

pekplattan i undervisningen, varför den kan vara bra och vilken problematik som kan uppstå.  

Jag har valt att forska om användningen av pekplattor i skolundervisningen eftersom detta är ett väldigt 

nytt didaktiskt redskap, med lite tidigare forskning på området. Eftersom pekplattan har ett väldigt brett 

sortiment att forska om, har jag valt att lägga fokus på vad lärarna anser om användandet av pekplattor i 

sin undervisning och om den problematik som kan finnas när man använder den i syftet att lära ut. 

Eftersom det inte finns tillräckligt med tidigare forskning om detta, kommer jag även att göra vissa 

jämförelser mellan datorn och pekplattan, för att få en bredare forskningsgrund att stå på.  

1.2 Syfte 

Jag vill ha reda på vad lärarna anser om att använda sig utav pekplattan i sin undervisning, om de anser 

att den är bra att använda som ett didaktiskt redskap, varför och vilken problematik de anser att det 

finns. Jag vill även ta reda på om lärare som inte har några förkunskaper om pekplattan och/eller dator 

kan använda den i sin undervisning. Syftet är att ta reda på vilka föreställningar olika pedagoger har om 

att använda redskapet för att få en bredare inblick. Om pekplattan verkligen ses som ett didaktiskt 

redskap eller om det är bättre att den används som en leksak på barnens egen fritid. 

1.3 Frågeställning: 

 Hur ser olika pedagoger på användandet av pekplattor i undervisningen? 

 Hur arbetar lärarna med pekplattan? 

 Vilka möjligheter och hinder möter pedagogerna när de arbetar med pekplattor? 
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1.4 Pekplattan 

Pekplattan är ett tekniskt redskap som man kan ladda ner en mängd olika program till. Den har nu börjat 

användas som ett pedagogiskt hjälpmedel i både förskola och skola. Man kan använda sig utav den i de 

flesta ämnen i skolan som t.ex. matte, svenska, engelska. I december 2008 tog regeringen fram ett 

uppdrag till statens skolverk om att främja utvecklingen och användningen av informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) i bland annat förskolor och skolor. Det stod att man i spridandet av denna 

kunskap skulle utgå från de olika målgruppernas behov och förutsättningar. Särskilt skulle lärarnas 

användning av IKT som ett pedagogiskt verktyg för att utveckla undervisningen uppmärksammas 

(Björklund, 2008). Skolverket skriver att en av deras viktigaste uppgifter är att öka pedagogernas 

kompetens om användningen av IT i undervisningen. Detta innebär att de erbjuder stöd och stimulans 

för att förskolor och skolor ska kunna använda IT på ett genomtänkt sätt. De anser att detta kommer 

stödja kreativ och kritisk IT-användning i skolan (Skolverket, 2011). 

1.4.1 Definition på de olika begrepp som används 

Pekplatta, Surfplatta eller Läsplatta? 

Benämningen pekplattan har på marknaden en hel del olika namn. Nämligen pekplatta, surfplatta och 

läsplatta, men betydelsen är densamma. Den är en blandning mellan en dator och en smartphone, där 

den största funktionen är att man kan koppla upp sig på internet och surfa, läsa, skicka email, se på film 

och spela spel. Den styrs genom en pekskärm, där man navigerar sig genom att använda ett finger 

(Hilmersson & Tegerot, 2011). Den mest kända pekplattan är iPaden och är den som används på alla de 

skolor som jag besökt när jag samlat in mitt empiriska material. 

Informationsteknik  

IT är en förkortning av ordet informationsteknik, till IT räknas teknik som används för att hantera 

information. Till IT hör bland annat datorn och pekplattan.  

Informations och kommunikationsteknik 

IKT betyder informations- och kommunikationsteknik, begreppet är bredare än IT, då det även innefattar 

ordet kommunikation. I skolans värld används IKT oftare än IT eftersom kommunikation ska finnas 

med i undervisningen. Även begreppet IKT-pedagogik används i skolans värld. Detta innebär att 

skolorna och dess pedagoger bör ha tillräckligt med kunskap om IKT, för att lärarna ska kunna ta hjälp 

av dess olika media i undervisningen. På bästa sätt ska lärarna kunna ta användning av all ny IKT och 

använda sig av olika sorters lärosätt för att förmedla information och göra undervisningen så 

meningsfull som möjligt. Bland annat i Sollentuna kommun talar de om vikten av en integrerad IKT, de 
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anser att det alltid ska finnas ett IKT- perspektiv på skolorna. IKT ska användas i allt som händer och 

inte bara på en egen tillsatt tid. Den ska finnas med oavsett vad som görs, planeras, diskuteras eller 

beslutas och det ska bli en naturlig del i vardagen. Men lärarna ska även lära sig att kritiskt granska all 

ny IKT som tillkommer på marknaden (Sollentuna kommun, 2011). 

Applikationer 

Till pekplattan kan man köpa olika tilläggsprogram, så kallade applikationer. Oftast används 

förkortningen app, vilket jag använder mycket speciellt i min analysdel. Applikationerna kan bestå av 

det mesta mellan himmel och jord t.ex. spel, böcker, filmer, musik, skriv- och läs program, kartor, 

kalkylatorer, väder, underhållning etc. De olika spelen som finns kan antingen vara bara för 

underhållnings skull eller ha som syfte att samtidigt vara lärorikt. Användaren måste skapa ett konto 

innan den får ladda ner några applikationer. Men detta gör det även möjligt för användaren att ladda ner 

samma applikation flera gånger till olika pekplattor, så länge man har kvar sitt konto. Några av 

applikationerna är gratis och några kostar allt från 7kr upp mot över 200kr. När man väl köpt en app 

behöver man inte betala för den en gång till, då den sparas i systemet. 

1.4.2 Varför man bör forska om pekplattan 

I dagens samhälle hör jag ofta media tala om förskolor och skolor som tar hjälp av pekplattan i sin 

undervisning. I tidningen ”Mitt i Sollentuna” 27sep 2011 står det att kommunpolitikerna beslutat att alla 

elever ska ha en egen dator inom 2 år. Detta ställer då stor press på lärarna, deras pedagogik och vilja att 

utvecklas. I en annan tidning läser jag samma vecka om några från Japan, som kom till en förskola i 

Sverige för att se hur svenskar arbetar med pekplattan i undervisningen. Eftersom Sverige kommit 

väldigt långt, i jämförelse med resten av världen.  

Det är viktigt att ta reda på vad lärare anser om att använda pekplattan. Eftersom den redan nu börjar bli 

en stor del av undervisningen och dessutom är IKT en del av skolans uppdrag. Därför är det viktigt att få 

del av lärarnas olika tankar om pekplattan. Både av de lärare som redan kommit igång att använda den. 

Men även av de lärare som precis ska börja använda sig utav den och inte har några större förkunskaper 

om vare sig datorer eller pekplattor. 

1.4.3 Projektet ”Write to read” 

För att jag skulle skaffa mig en förförståelse om pekplattan valde jag att ha en intervju med en 

projektledare för ett IKT projekt kallat ”Write to read”. För att skydda hennes identitet har jag valt att 

ändra hennes namn. Det kändes lämpligt att börja med att intervjua henne, dels för att Lotta hade flera 

års erfarenhet av att jobba som lärare. Men främst för att Lotta nu var ansvarig för detta IKT projekt. 
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Projektet som Lotta är ledare för går ut på att eleverna ska få skriva sig till läsning med stöd av iPad, 

som ett komplement till de andra verktyg som lärarna redan använder sig utav i sin undervisning. I 

Projektet har Lotta hjälpt till att välja ut olika klasser i kommunen som hon jobbar i som ska få delta. 

Lärarna i klasserna har sedan fått en chans att lära eleverna skriva sig till läsning med hjälp av 

pekplattan. Som i det här fallet syftade till pekplattan av märket iPad. Jag tänkte att hon säkert kunde 

lära mig en hel del, som jag kunde få nytta av när jag intervjuade resterande lärare.  

Lotta anser att ett av det viktigaste när man arbetar med pekplattan i undervisningen är att man 

fortfarande följer styrdokumenten. Hon säger att man ska börja med att kolla vad det står i 

styrdokumenten, för att sedan försöka tänka ut hur man kan ta användning utav pekplattan för att nå 

styrdokumentens krav. Man ska försöka att inte tvärtom hitta ett program som man sedan kopplar till 

Lgr11 eftersom fokus alltid ska vara just läroplanen. Lgr11 ska vara det centrala verktyget i lärarnas 

arbete som i allt arbete i skolan, tekniken får inte ta överhand över metoden som de valt. De har tittat 

mycket på genusperspektiv, läsakt, uppdraget för skolan, identitetsutveckling, tilltro till den språkliga 

förmågan och hur nya metoder ska utvecklas och prövas. Lotta säger att hon tror att textskapande med 

stöd av teknik kan utveckla den litteracitet som man vill att eleverna ska ha.  

De fallgropar Lotta stött på när de arbetat med pekplattan har varit teknikrelaterade. Hon upplever också 

att detta är det som varit jobbigast för många utav lärarna. Detta tror hon beror på att många av dem 

aldrig sett en pekplatta förut. Därför behöver lärarna ofta ta stöd av varandra när de stöter på problem 

som de inte själva kan komma på hur de kan lösa. Barnen kan i många fall mer om plattan än lärarna 

själva, vilket hon i och för sig inte ser som ett problem. 

Målet Lotta har med pekplattan är att nå fler elever än vad man gör med traditionell läs- och skriv 

undervisning genom att göra språkutvecklingen så optimal som möjligt. Lotta vill även föra in teknik 

tidigt vid skolstarten för att ge tillgång till att utveckla fler framtidskompetenser så som t.ex. 

informationssökning, samarbete samt att ge möjlighet till att använda modern teknik för att utveckla 

lärandet. Lotta anser att det finns sju syften till varför pedagogerna ska använda sig av pekplattan. De 

vill arbeta språkutvecklande med fler verktyg. Fokusera på berättande och med hjälp av en talsyntes 

kunna lyssna till det skrivna ordet. De vill även höja den fonologiska medvetenheten. Lotta anser också 

att det finns en viss kraft i textskapande och språkutvecklande samtal, därför är ett syfte att man ska 

fokusera på just detta. De ska ge eleverna tillfällen till att kunna dela med sig av sina tankar och detta 

oberoende av hur långt de nått motoriskt. Det sista syftet de har är att eleverna ska få utveckla sin 

textkompetens. 
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Lotta berättade att anledningen till att de valt just iPad till projektet, var på grund av att de ansåg att det 

var den pekplattan som kommit längst i utvecklingen. I Lottas verksamhet ska de arbeta med det som 

ligger längst i framkant. Hon menar på att de andra plattorna ännu inte håller måtten varken med antalet 

appar som finns tillgängliga eller kvaliteten på de appar som faktiskt finns. Men hon säger att de absolut 

skulle överväga att skaffa en annan sorts pekplatta om de utvecklades och blev bättre. Något som hon 

tror de kommer göra snart (Lotta, 2011). 
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2. Tidigare forskning 

Då jag funnit väldigt lite tidigare forskning om just pekplattan har jag fått utvidga min sökning och har 

även fått ta med tidigare forskning om IKT och användning av datorer i skolundervisningen. 

2.1 Svårigheter med IKT i skolan 
Brodin som är professor vid Stockholms universitet säger att hon ser på framtidens skola som en skola 

där man tar tillvara på alla barns förmågor och förutsättningar genom att till exempel använda sig av 

informations- och kommunikationsteknik (IKT). Hon har gjort en studie som visserligen handlar om 

barn med funktionshinder, hon skriver att IKT sällan används som resurs i undervisningen och när den 

väl gör det så är den inte integrerad i ämnesundervisningen på bästa sätt. Brodin anser att detta får 

lärarna att missa de möjligheter som tekniken har. Rektorn har ett viktigt uppdrag i att få lärarna att inse 

vikten av en grund- och vidareutbildning på området. Hon hoppas samtidigt att lärarna själva vågar 

tänka nytt och intresserar sig för att bygga upp sin digitala kompetens (Brodin, 2011).  

Säljö skriver till skillnad från Brodin att problematiken som han kan se med IKT inom skolan kan bestå 

av att läraren inte längre är den som vet mest. Undervisningen är inte längre heller traditionell och 

organiserad i den bemärkelsen att läraren nu inte följer några givna direktioner från läroböcker som det 

sett ut tidigare. Dessutom finns det inte alltid några särskilda program som läraren följer i sin 

undervisning, läraren får själv lägga upp lektionerna och hitta användning för de program som erbjuds 

på marknaden. Detta kan innebära ett problem om läraren inte lyckas använda sig av tekniken på ett sätt 

där eleverna fortfarande lär sig det som de ska. Tekniken löser en del problem som t.ex. att motivera 

eleverna, men många av de problem som lärarna stöter på i sin undervisning hjälper inte tekniken till att 

lösa som t.ex. att skapa en bra gruppdynamik (Säljö, 2002 ). 

Det är lärarens attityd till datoranvändning som kommer vara avgörande för huruvida datorn kommer att 

användas. Och om den används så är detta avgörande för hur mycket den används. Detta eftersom 

lärarens syn på datorer kan varieras från att se datorn som ett hot, till att se de möjligheter som den kan 

ha (Jedeskog, 2000). Det som är avgörande för om en skola kommer utveckla sina 

undervisningsmetoder beror på lärarnas förhållningssätt till lärande. Lärare som ser möjligheterna med 

tekniken och hur den kan tillföra något i klassrummet, kommer i sin tur vara de som lyckas med att 

tillföra något till undervisningen (Säljö, 2002). 

Användandet av datorer i undervisningen kan leda till olika utmaningar för lärarna när de arbetar med 

eleverna. Bland annat kan läraren känna att maktordning försvinner, då eleverna nu ska ”lyssna till 

datorn”, läraren blir istället för pedagog nu en service tekniker. Detta menar Jedeskog dock att det inte 

måste ses som ett problem. Eftersom maktordningen fortfarande kan finnas kvar, då det fortfarande är 
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läraren som får bestämma när och hur datorn skall användas. Det kan finnas vissa utmaningar med 

användandet av datorer. Men om läraren i sin undervisning kan lära sig att ta hjälp av den nya tekniken 

för att låta eleverna utvecklas både kognitivt, socialt och samtidigt inte låta undervisningen med datorer 

störa maktförhållandena, kan datorn ha bra utsikter och gynna lärarna (Jedeskog, 2000). 

2.2 Fördelar med IKT i skolan 

Jag har tidigare tagit upp de nackdelar som Jedeskog sett med datorn i skolan men de fördelar hon ser är 

att datorn erbjuder en stor möjlighet till läraren att lättare individanpassa undervisningen, eleverna får 

arbeta i sin egen takt och med det material som passar dem bäst. Lärarens dilemma kan bli att hitta en 

bra balansgång mellan att låta eleverna arbeta enskilt och i grupp då samtalet är av stor vikt för eleverna 

ska kunna utvecklas både kognitivt och socialt. (Jedeskog, 2000). 

Skarin fick på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling att jämföra olika studier om IT-användning 

kopplat till skolan. Han kom fram till att om IT-användningen sätts in i ett pedagogiskt sammanhang, 

ger det ett positivt resultat. Bland annat ger tekniken eleverna ökad motivation. Detta kan leda till både 

ökad uppmärksamhet och ökat engagemang under lektionerna, som enligt Skarin kommer främja 

lärandet. Tekniken kommer även leda till ökad individualisering, där eleverna kommer kunna arbeta mer 

självständigt, i sin egen takt och efter sina egna behov (Skarin, 2007). Det finns en viss förhoppning om 

att gränsen mellan lärande och lek ska suddas ut när de ser på IT. Detta genom att eleverna själva 

spontant ska ta egna initiativ till att använda de olika aktiviteter som IT erbjuder, på så sätt kommer 

lärandet blir motståndslöst (Almqvist, 2002). 

Med hjälp av IKT kan pedagogerna utveckla sättet de låter elever arbeta på i grupp. Desto mer 

integrerad en viss teknik blir i undervisningen, desto bättre resultat kommer den att ge. Det är dock 

viktigt att tekniken knyts an till en viss pedagogisk idé och det bör även finnas strategier i skolan på hur 

man ska ta användning av IKT i skolarbetet och uppföljningsbara mål. Det betyder alltså inte att endast 

IKT-användning i sig kommer ge positiva resultat. Pedagogerna kan inte lägga fokus på tekniken för att 

vissa av dessa nämnda fördelar ska skapas (Skarin, 2007). 

Säljö skriver att det är viktigt att man är medveten om att IKT inte skapades för att främja lärandet och 

skolundervisningen. Däremot har pedagoger länge använt IKT i undervisningen för att hjälpa till att på 

bästa sätt skapa lärande. IKT är bra för eleverna eftersom de lär sig att de inte är så farligt att göra fel, 

den är snäll mot nya användare och till skillnad från när man använder sig av papper, penna och sudd är 

det lätt att börja om. IKT kan ses som något som kan förbättra den undervisning som redan pågår och 

den både förändrar vad vi lär då alla numera måste kunna hantera IKT och hur vi lär då det är via olika 

tekniska redskap som kunskap numera inhämtas (Säljö, 2002). 
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 3. Teorianknytning 

En viktig aspekt i min undersökning är hur barn lär sig. Det måste finnas en teori om hur människor lär 

sig och därmed även barn, för att kunna ta ställning till huruvida pekplattan är bra eller dåligt att 

använda som läromedel. Jag har därför främst valt teorier som bygger på hur människor lär sig. Det jag 

kommer fram till hänger till stor del ihop med huruvida lärarna själva tror att pekplattan kommer främja 

eleverna eller inte och även på vilket sätt. Därför har jag även valt att stödja mig på teorier som bygger 

på hur människan skapar sina tankar om olika fenomen, då det är pedagogernas tankar som ligger i 

fokus i min undersökning. Min forskning bygger på lärarnas syn på användandet av pekplattan i 

undervisningen.  

3.1 Hur pedagogerna tar ställning till olika fenomen 

För att förstå lärarnas syn på pekplattan, krävs det en närmare titt på teorier om hur människan lär sig. 

Eftersom det är lärarnas tolkningar som utgör min forskningsundersökning. Jag vill därför först försöka 

ta reda på hur det kommer sig att pedagogerna har olika tankar om pekplattan. Men även försöka ta reda 

på vilken läroteori de har, för att se vad de grundar sina tankar på. Inom det sociokulturella perspektivet 

på lärande är tanken att allt har sin grund i det sociala samspelet. Människan lär genom att interagera 

med andra. Allt språk grundar sig där och därmed även alla tankar. Detta betyder att även ens tankar 

formas genom att kommunicera med andra (Almqvist, 2002). Därför kan man säga att pedagogernas 

tankar har påverkats genom deras sociala samspel med andra människor. De kommer alla ha olika 

uppfattningar om pekplattan, tankar som grundat sig genom kommunikation med andra människor. Det 

kommer alltid finnas skilda tankar om olika fenomen, detta kan bero på vilken sociokulturell bakgrund 

man kommer ifrån. Dewey sa att all kommunikation är bildande, eftersom både du och den du 

kommunicerar med kommer påverkas på ett eller annat sätt av varandra (Almqvist se Säljö, 2000).  

3.2 Hur barn lär sig 

Det sociokulturella perspektivet kan även kopplas till hur barn lär sig. Kunskap skapas i alla 

sammanhang där människan är verksam, man kan därför säga att det finns en pedagogik bakom allt som 

människan deltar i. Detta betyder att det inte bara är i den formella skolan som kunskap och lärande 

skapas. Frågan som hamnar i fokus blir inte vilka situationer människan lär sig av, snarare vad man lär 

sig i dessa sammanhang. Man kallar de resurser som människan har för att förstå omvärlden för 

människans verktyg. Till dessa innefattar både personens språkliga som fysiska verktyg. De 

kommunikativa processerna är viktiga eftersom det speciellt är där man lär sig sina kunskaper och 

färdigheter. När barnen får chansen att höra andra tala, lär de sig vad som är av värde och hur de 

förväntas uppträda (Säljö, 2000).  
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Vygotskij som var en inspirationskälla till det sociokulturella perspektivet sa att människan är född med 

vissa psykologiska funktioner som kan förändras. Genom kulturella verktyg som t.ex. språket kommer 

människan utvecklas och förändras. Det behövs samspel med andra människor, för att man ska kunna 

utveckla kunskaper och erfarenheter. Han pratade om den proximala zonen som innebär att barnet först 

behöver samspela med någon som kan lite mer än den själv, för att sedan kunna lära sig att själv lösa de 

problem som den tidigare behövde hjälp med att lösa. Det tredje steget är att barnet nu lärt sig att 

automatisera dessa lösningar. Det sista målet är att barnet får möjlighet att lära sig nya strategier för 

lärande, för detta krävs det igen samspel med andra människor som kan mer än barnet själv (Vygotskij 

se Kroksmark, 2003).  

Vygotskij ansåg att människan ständigt är under utveckling och genom alla samspelssituationer kommer 

vi kunna fortsätta utvecklas. Även genom olika redskap kan människan utveckla sina kunskaper. 

Utvecklingszonen är det avstånd mellan vad människan kan prestera utan stöd och vad som kan 

presteras med någons stöd. Genom att få handledning och antingen få hjälp att lösa en uppgift eller att 

dela in uppgiften i mindre delar som är enklare att klara av, kommer människan lösa problem som de 

annars inte skulle kunna lösa. Detta kommer i sin tur kunna hjälpa de att utvecklas. Människan kommer 

ständigt ingå i olika utvecklingszoner där vi utvecklas och lär oss nya saker. Att utveckling är 

sociokulturellt betingad betyder att människan lär sig olika saker, som inte endast kommer inifrån 

människan själv (Säljö, 2000). 

Samarbete och social interaktion krävs för allt lärande. Barn kan genom interaktion motivera varandra 

till att hitta nya lösningar på olika problem. Dessutom kommer de kunna lära sig de sociala processer 

som finns i samhället. Som t.ex. deltagande och argumentation, de kommer även lära sig olika kognitiva 

processer som att ta bekräftelse och kritik från varandra. Barns samarbete kommer leda till lärande 

genom att de får upptäcka saker tillsammans och använda sin hjärna på ett kreativt sätt. Allt detta görs 

dock möjligt endast tack vare att de har vuxna i närheten som kan vägleda barnen på rätt väg. 

Pedagogen behövs för att uppmärksamma barnen om att t.ex. problem kan ha olika lösningar och att 

barnen tillsammans sitter inne med en stor mångfald som de kan lära varandra. Eleverna måste även få 

det stöd som krävs för att utveckla en positiv syn på lärande. Detta kan ske genom att de tillåts att 

diskutera och lösa uppgifter tillsammans (Williams, 2006).  

3.3 Konstruktivistisk syn på lärande 

Barnen lär sig som mest, med hjälp av deras egen nyfikenhet. Pedagogerna bör därför skapa en miljö i 

klassrummet som skapar lust till lärande. Det är viktigt att barnen får arbeta laborativt, då detta är ett 

roligare och mer lustfyllt sätt att lära. Barnen bör också uppmuntras till att upptäcka saker på egen hand 
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och inte blir serverade allt på ett fat. Detta är för att de verkligen ska förstå allt och inte bara lära in allt 

utantill. Piaget sa att han inte tyckte att pedagogerna skulle stå och föreläsa allt vad barnen skulle lära 

sig. Istället ansåg han att pedagogerna borde uppmana eleverna till att undersöka allt själva, då detta är 

mycket mer meningsfullt. Barnen borde uppmuntras till att experimentera själva och därmed styra sin 

egen utveckling. Som pedagog ska man då inte ingripa utan låta barnen själva komma på olika lösningar 

för att de bäst ska förstå allt (Säljö, 2000). Kullberg anser att det är genom fantasin som eleverna 

utvecklar sitt tänkande, därför måste pedagogerna låta eleverna använda sin fantasi, då kommer de lära 

sig vara kreativa i sitt tänkande (Kullberg, 2004).  

Barn måste också få känna att de har något att lära varandra, som inte beror på vilken ålder de har. De 

måste få agera lärare ibland istället för att de alltid är den som lär. Då kan de utveckla en förståelse för 

vad det innebär att lära ut något (Williams, 2006) 

Genom att pedagogen skapar lustfyllda situationer till lärande och genom att barnen tillåts vara 

delaktiga, kommer deras engagemang att öka under lektionerna (Kullberg, 2004). Det är genom 

motivation som människan sätts i rörelse. För att lärare lättare ska få kontroll över sin grupp kan det 

också behövas motivation. Detta kan skapas genom mål och belöningar, då får eleverna visserligen 

endast en yttre motivation. Något som kan anses vara sämre än en inre motivation, då eleverna istället 

drivs av ett självförverkligande motiv (Stensmo, 2000). Barnet måste få känna sig motiverade för att de 

ska lära sig, Dewey anser att detta sker då barnen får känna att det som de gör i skolan hör ihop med det 

samhällsliv de lever i. När barnen genom skolan får delta i de samhällsprocesser som finns, skapas 

mening i det de gör även i skolan. Dessutom måste barn lära sig genom att själva få pröva på hur saker 

gå till, läraren kan inte ge eleverna de rätta svaren. (Dewey se Kroksmark, 2003).  

3.4 Skriva sig till läsning  

Tragetons teori är att barn har lättare att lära sig skriva än att läsa. Men att problematiken ligger i att 6-

åringarnas motorik ännu inte fungerar helt perfekt. Därför anser han att barnen måste få möjlighet att 

skriva på andra sätt än med pennan. Datorn ses som ett bra verktyg. Detta kommer leda till att de 

snabbare får ett bra läsflyt. Barnen ska helst arbeta två och två för att samtidigt uppmuntra till dialog och 

samtal mellan barnen. Genom att eleverna själva skriver texter som de lär sig läsa kommer de dessutom 

få chans att vara producenter av det de skriver. Lärarens roll blir att stimulera barnen till bearbetning och 

lärande (Trageton, 2007). 
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3.5 Sammanfattning av teorierna 

För att kunna analysera mitt empiriska material använder jag mig av olika teorier som bygger på hur 

människan lär sig. Det sociokulturella perspektivet blir centralt i min forskningsundersökning, då 

människan ses som en social varelse som lär sig av varandra. Barn sitter inne med en stor mångfald som 

de kan lära varandra och de kan även motivera varandra till att hitta olika lösningar. Eftersom jag anser 

att barn samtidigt lär sig bäst i situationer som känns meningsfulla och lustfyllda, kommer mina teorier 

även till viss del in på det konstruktivistiska synsättet. Denna teori är nära sammankopplad med att 

människan fungerar bäst när den blir belönad på olika sätt. Då pekplattan ofta används i de yngre 

åldrarna för att barn ska få skriva sig till läsning, har jag till sist valt att använda mig av teorin att barn 

lättare lär sig läsa genom att skriva. 
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4. Metod 

Jag kommer använda mig av intervjuer för att jag bäst ska få reda på hur lärarna ser på användandet av 

pekplattan i sin undervisning. Jag anser att intervjuer passar bäst, för att detta är ett sätt som gör det 

möjligt för mig att försöka förstå hur pedagogerna ser på användandet av pekplattan och hur denne själv 

upplever detta.  

4.1 Intervju 

Eftersom jag vill få reda på vad lärare anser om att använda pekplattan som ett didaktiskt redskap i 

undervisningen har jag valt att använda mig av samtalsintervjuer. Genom samtalet kan jag skaffa mig 

den kunskap som behövs för att kunna slutföra min undersökning. (Kvale & Brinkman, 2009). Alltså 

kunskap om lärarens tankar om pekplattan. Jag har valt att använda mig av ostrukturerade intervjuer 

eftersom svaren då har en större chans att bli individualiserade, informationen blir fylligare med hjälp av 

följdfrågor som jag då kunnat använda mig av. Denna sortens intervju är en bra metod för att försöka 

förstå de enskilda personerna och unika fallen som finns. Jag har haft vissa intervjufrågor som jag har 

utgått från, men även ställt följdfrågor som har känts rätt just för stunden (Stúkat, 2005). 

Den problematik som finns med att använda sig av intervjuer är att forskaren alltid har en viss sorts 

förkunskaper och tolkar alltid det som sägs efter dessa förkunskaper (Kvale & Brinkman, 2009). Detta 

kan även kopplas till den hermeneutiska kunskapssynen där människan alltid försöker tolka och förstå 

det som sägs utifrån de förkunskaper man redan har (Thomassen, 2008). Det kan vara svårt att behålla 

sin objektivitet, forskaren kommer alltid tolka det som sägs. Utifrån mina egna tidigare erfarenheter, 

kunskap, tankar och känslor, kommer jag tolka allt på kanske ett alltför subjektivt sätt. Detta kommer 

påverka mitt slutresultat, som kunde ha sett annorlunda ut om någon annan fått göra tolkningarna. Detta 

kan dock även ses som en tillgång, då det måste finnas en viss förförståelse för att kunna göra en bra 

analys av det insamlade materialet (Stukat, 2005).  

Det är viktigt att ha i åtanke att mina förkunskaper och tankar om pekplattan gör att jag tolkar det som 

sägs på intervjun på ett visst sätt, något som någon annan hade kunnat tolka på ett annat sätt. Mitt mål 

med mina samtals intervjuer är att tolka och försöka förstå de olika resultat som jag fått fram. Då jag 

använder mig av personliga intervjuer då jag träffar de jag intervjuar kan de svar som ges påverkas 

genom min närvaro och den kroppshållning och de minspel som jag omedvetet gör (Svenning, 1999). 

Det går inte att helt säkert veta att den jag intervjuar svarar helt ärligt på det som frågas, av olika skäl. 

Det kan t.ex. vara så att den jag intervjuar försöker svara med det svar som den tror att jag vill höra, eller 

bara med det som den tolkar är ett allmänt accepterat svar (Larsen, 2009).  
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4.2 Kvalitativ mot kvantitativ metod 

Samtalsintervjun kan kopplas till en kvalitativ undersökning där forskaren har en chans att komma in 

mer djupgående på varje fråga. Jag avser att använda mig utav en kvalitativ metod eftersom mitt syfte är 

att ta reda på pedagogernas tankar om pekplattan. Jag får en chans att ställa följdfrågor och kan då få 

djupare svar. De jag intervjuar får även en chans att förklara och tala friare, det blir då enklare att 

säkerställa validiteten i undersökningen (Larsen, 2009). Hade jag använt mig av enkätutskick till en 

större mängd pedagoger, alltså en kvantitativ undersökning hade jag kunnat få en större överblick på vad 

flera pedagoger tycker och tänker om pekplattan.  

Anledning till att jag väljer att inte använda mig utav en kvantitativ metod beror på att jag vill komma in 

på djupet med de frågor som jag vill ha svar på, istället för att jag får en mängd pedagogers ytliga svar. 

Jag har nu kunnat följa upp med ytterligare frågor, när jag kände att något var oklart. De har även i sin 

tur kunnat fråga mig, om det var något som de inte förstod med frågorna. Jag har nu kunnat se 

intervjupersonernas uttryck, som jag anser är en viktig del för att förstå vad de menar.  

4.3 Begränsningar 

Då tiden för att göra klart min undersökning har varit begränsad, har jag valt att endast intervjua tre 

lärare. Detta kan leda till att min forskningsundersökning blir begränsad. Den kanske inte heller är 

tillräckligt tillförlitlig, då mitt insamlade empiriska material hade sett annorlunda ut med fler intervjuer. 

Då hade jag antagligen fått ett större grepp om både den problematik och de fördelar som lärare anser att 

pekplattan har. På grund av min begränsade undersökning, är det viktigt att mitt mål inte blir att försöka 

generalisera. Jag kommer alltså inte leta efter mönster utifrån en kvantitativ statistisk undersökning. 

Målet är inte heller att förklara och förutsäga hur det kan komma att se ut i framtiden (Stukat, 2005 ). De 

som jag har intervjuat jobbar alla med iPad, därför kanske synen blir riktad mot sättet man använder sig 

av just denna pekplatta i undervisningen. Dock har det inte varit min avsikt att begränsa synen till denna 

sortens pekplatta. 

4.4 Urval 

Det som har styrt mitt val av intervjupersoner har varit bristen på skolor som redan nu arbetar med 

pekplattor. Jag har helt enkelt fått vända mig till de få skolor som redan kommit igång med arbetet. Och 

i synnerhet de pedagoger som redan nu är redo att svara på vissa intervjufrågor om användandet av 

pekplattan i undervisningen. Jag har valt att intervjua pedagoger som jobbar i de yngre åldrarna i skolan, 

dels för att arbetet blir för stort om jag även intervjuar pedagoger som jobbar med äldre barn och i 

förskolan. Men även för att det är i de yngre åldrarna som jag redan nu har hittat pedagoger som börjat 
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använda pekplattor i undervisningen. Jag valde att intervjua tre pedagoger, utspridda på olika skolor i 

Stockholms län. Detta var för att bredda kompetensen och synen på pekplattan, även om jag vet att tre 

intervjuer inte är tillräckligt för att få en bred bild. Alla tre pedagoger tillhör separata projekt, det enda 

de har gemensamt är att de arbetar med pekplattor i undervisningen. Däremot ingår en av pedagogerna i 

Lottas ”Write to read” projekt. Jag har valt vilka jag ska intervjua, utifrån tillgänglighet och vilja att vara 

med i min undersökning. Den fördel jag ser med detta är att jag inte har påverkat vilka som ska vara 

med utifrån mitt eget intresse.  

4.5 Forskningsetik 

Då det måste finnas en validitet i arbetet som utförs är det speciellt viktigt att ha i åtanke att forskningen 

bygger på väsentliga frågor som har hög kvalitet. Intervjuforskningen influeras stort av de etiska frågor 

som hör till en kvalitativ studie. Det är speciellt fyra saker som forskaren ska tänka på när man gör en 

sådan här undersökning. Detta är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Forskaren måste ständigt ha dessa frågor i åtanke när de gör en kvalitativ studie (Vetenskapsrådet, 

2002). Etiska frågor bör uppmärksammas redan från början av arbetet, då man skaffar samtycke från de 

involverade. Till den sista analysen då forskaren på största möjliga sätt, försöker tolka allt som sagts 

korrekt (Ely m.fl., 1993).  

Jag har börjat med att skicka ett email till de pedagoger som jag skulle intervjua. Där har jag informerat 

om syftet med uppsatsen och det som jag speciellt haft i åtanke angående intervjuerna är att jag fått de 

olika pedagogernas samtycke till intervjun. De har dessutom blivit informerade om deras rätt till att när 

som helst dra sig ur undersökningen ifall de önskar. Jag har sedan sett till att allt som sägs under 

intervjun är konfidentiellt. I min uppsats kommer jag därför använda mig av fiktiva namn, som jag själv 

har hittat på. Jag kommer dessutom inte namnge vilka skolor pedagogerna arbetar på, för att säkerställa 

att ingen som läser texten kan komma på vem det är jag talar om. Det finns vissa saker som kan vara 

negativt med att använda fiktiva namn i en forskningsundersökning. Detta kan vara att mina tolkningar 

av det som sägs i intervjun inte kan bli motsagt, eftersom personerna i fråga inte kan bevisa att det är 

dem jag pratar om. För att säkerställa att jag tolkat pedagogerna på rätt sätt har jag därför använt mig av 

följdfrågor. Jag har dessutom spelat in allt under intervjun, jag har då haft möjlighet att åter lyssna på det 

som sägs när något varit oklart (Kvale & Brinkman, 2009). 

Det sista jag haft i åtanke är nyttjandekraven, detta innebär att de uppgifter jag samlat in via mina 

intervjuer endast kommer användas i forskningssyfte till detta examensarbete. De kommer inte användas 

eller utlånas för kommersiellt bruk eller för andra icke-vetenskapliga syften.  
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4.6 Analysmetod 

Min analys går ut på att få svar på hur användandet av pekplattan i undervisningen uppfattas av lärare. 

Mitt mål är att hitta uppfattningar och beskriva variationer i uppfattningar om pekplattan. Jag kommer 

använda mig av en kvalitativ analysmetod, då jag främst kommer försöka hitta skillnader och likheter 

angående pedagogernas syn på pekplattan. Detta kan knytas an till fenomenografin, där fokus är vad och 

hur man lär sig. Man vill ta reda på hur olika fenomen uppfattas av människor. Jag vill alltså inte ta reda 

på hur något egentligen är, utan istället hur andra personer uppfattar att det är (Stúkat, 2005). 
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5. Analys och resultatredovisning 

För att pedagogerna i min undersökning ska bevaras konfidentiella har jag bytt ut deras namn. Jag har 

valt att kalla de för Ingela, Sara och Caroline. Även Lottas namn har bytts ut tidigare i texten. Detta är 

för att skydda deras riktiga identiteter enligt de forskningsetiska principer som finns. 

5.1 Presentation av pedagogerna 

Ingela 

Ingela jobbar på en kommunal skola i utkanten av Stockholm och är med projektet ”Write to read” som 

Lotta är projektledare för. Ingela berättar att hon bara har några år kvar till pension och har jobbat som 

lärare i över 40 år. Ingela är utbildad till lärare i yngre åldrar för klass 1, 2 och 3 och har under sin 

arbetskarriär hela tiden jobbat som klasslärare. Nu arbetar hon även med svenska på mellanstadiet och 

med bild. Hon berättar att hon deltar i ”Write to read” då hon med hjälp av pekplattan ska lära 1:orna att 

lära sig läsa genom att skriva. Redan förra året runt jul hade hon funderat på att köpa en pekplatta till sig 

själv, för att hänga med den nya tekniken som nu fanns. Men det dröjde till vårkanten innan hon faktiskt 

köpte en. Skolan hade sedan blivit tillfrågad om de ville vara delaktiga i ”Write to read”, genom skolans 

biträdande rektor som också var intresserad. Vid det här laget kunde Ingela redan lite om pekplattan, 

men inte så mycket om hur hon skulle använda sig utav den i undervisningen.  

Caroline 

Caroline arbetar på en föräldrakooperativ skola i en förskoleklass på 14 elever. Hon är utbildad 

förskollärare och har de senaste 10 åren arbetat i förskoleklass med 6-åringarna, hon har arbetat med 

barn i över 20 år. Skolan hon jobbar på har köpt in sju stycken iPads till hennes grupp på 14 elever. För 

cirka en månad sedan började de sitt arbete med iPad i undervisningen. Caroline påpekar dock att de 

knappt har kommit igång ännu och endast använder den någon gång i veckan, då Caroline inte hade 

några förkunskaper om pekplattan innan de köptes in på skolan. Hon syftar på att detta har lett till en 

trög start i deras arbete med pekplattan i undervisningen. Hon berättar att hon även har väldigt lite 

erfarenhet av att använda sig av datorer både i undervisningen och privat. 

Sara 

Sara har arbetat som lärare i 15 år och säger att hon trivs jättebra på jobbet som är på en friskola. Där 

jobbar hon nu med en klass som går i årskurs 1. Hon är utbildad lärare i svenska och So i åk1-7. Hon har 

dock mest jobbat på lågstadiet. På hennes skola har ett projekt nyligen satts igång med arbete med 

pekplattan i undervisningen. Projektet på skolan sträcker sig från förskoleklass till åk3. I förskoleklass 

har de en iPad till 2 elever och i 3:an en på varje elev. De började med projektet den här terminen och 
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har nu arbetat med det i några månader. Detta projekt har ingenting att göra med det projekt som Lotta 

är ansvarig för, förutom att de båda använder sig av pekplattor. Saras entusiasm till pekplattan märks på 

en gång, hon berättar att hon är en stor del av drivkraften av projektet på hennes skola.  

5.2 Vad pedagogerna anser om pekplattan 

Pedagogernas tankar skiljer sig en hel del angående vad de anser om pekplattan. Sara säger ”Jag ser det 

som ett helt fantastiskt hjälpmedel och skulle inte vilja vara utan det, nu när jag har fått prova.” och 

Ingela uttrycker sig på ett liknande sätt ”Det finns oändliga möjligheter, mer än vad jag kan förstå, jag 

har inte hittat någonting som är svårt. Jag tycker att det har varit jätteroligt!”. Till skillnad från Sara 

och Ingela är Caroline lite kluven angående hennes tankar om pekplattan och säger ”Jag tycker att det 

mesta man gör på iPaden kan man göra utan den, jag har inte sett att den berikar lektionerna. Inte mer 

än att det är ett roligt hjälpmedel, men det finns ingenting som vi hittills har gjort som man inte kan 

göra utan den.” Medan Sara tycker att man kan arbeta med pekplattan hur mycket som helst anser 

Caroline att den ska användas med måtta. Sambandet mellan entusiasmen och viljan från pedagogen och 

vad dem anser om det didaktiska hjälpmedlet blir tydliga i de här fallen. Det är också skillnad på hur 

mycket de väljer att ta användning av redskapet. Carolines tankar lutar mot att se pekplattan som ett hot. 

Vilket skulle kunna vara en anledning till att hon väljer att endast använda den högst några gånger per 

vecka. Sara däremot verkar lyfta upp pekplattan på en piedestal och tar användning av den på de flesta 

av sina lektioner. Caroline medger att barnen tycker att det är roligt, samtidigt som hon påpekar att den 

inte berikar lektionen något. Men om eleverna anser att pekplattan är ett roligt hjälpmedel, borde det 

vara så att den faktiskt berikar lektionerna.  

5.3 Problematik med pekplattan 

Ingela har hört kritik om att det är svårt för elever att hitta på pekplattan, men hon tycker inte att den 

kritiken stämmer.” Eleverna lär sig väldigt fort hur man kan och inte kan göra för att få det att 

fungera.”. Barnens kompetens blir här tydlig och det skulle även vara ett bra tillfälle för eleverna att ta 

hjälp av varandra för att lära sig. Vissa tekniska saker kan Ingela hålla med om att det kan finnas mindre 

problem med men hon säger ”Detta ska skiljas från att arbeta med redskapet i klassrummet, eftersom 

detta inte hör till hur det fungerar.” Problemen som hon då syftar på är att det inte finns tillräckligt med 

nätverk utbyggda och även att det kan vara problematiskt att skriva ut från pekplattan. Hon har dock löst 

alla dessa problem på olika sätt, därför tycker hon att de inte är nämnvärda.  

Ingela tycker inte att hon har stött på några problem när hon jobbar med pekplattan, hon påpekar istället 

att eleverna tycker att det är kul och enkelt. Jag har inte stött på några problem, det skulle väl vara min 



19 

 

egen begränsning. Den här kritiken som de har sagt om att det är svårt att hitta, och om man lägger 

handen på plattan så kan de inte röra på resten av den. Men det märker de ju snart: ojdå om jag lägger 

handen där så får jag stora bokstäver.” Ingela har svårt att medge de fel som pekplattan har och likt 

Sara hamnar den på en piedestal, risken med det skulle kunna vara att se de begränsningar som finns. 

Men samtidigt skulle den problematik som finns möjligtvis kunna gynna eleverna. Eftersom de måste 

använda sin egen kreativitet för att hitta lösningar på de problem som finns. Även Caroline påpekar att 

den största begränsningen i arbetet med pekplattan är hon själv, hon menar på att hon aldrig hållit på 

med något liknande förut. ”Detta är ett helt nytt material, som jag måste lära mig att jobba efter.” 

Enklare applikationer 

Det som Ingela än så länge anser har varit mest problematiskt med pekplattan har varit att hitta de 

enklaste programmen, där elever som inte har kommit så långt kan få så stor användning av pekplattan 

som möjligt. Apparna passar bättre och är mer meningsfulla för de elever som redan har kommit en bit 

på väg med sin läs- och skrivutveckling. ”Det svåraste är att hitta det enklaste, min största uppgift är att 

lära barnen att läsa så att de får en bra språkutveckling. När barnen väl har lärt sig läsa kan de börja 

inhämta egen information genom pekplattan och då blir deras fält mer öppet för att lära sig.” Ingela är 

med i ett projekt som går ut på att eleverna ska få läsa sig till skrivning, därför kan man undra varför 

pekplattan används till detta ändamål då de appar som finns främst är till för de elever som redan kan 

läsa och skriva.  

Fonologiska applikationer 

Caroline ansåg att det fanns svårigheter att hitta appar som de kunde använda i sin fonologiska del av 

svenskundervisningen. ”Jag tycker inte att de appar vi har sett i läsinlärning är bra, de är inte 

ljudenliga utan där säger man bokstävernas namn och det tycker inte jag är någon bra modell. Jag 

jobbar mycket efter Bornholm och där stämmer det inte.” För att arbeta med barnens läs- och skriv 

utveckling, följer pedagogerna på Carolines skola Bornholmsmodellen. Där de använder sig av barnens 

fonologiska medvetenhet och meningen är att barnen ska lära sig ljuda bokstäverna, istället för att först 

lära sig vad de heter. Men i apparna som Caroline hittat säger de vad bokstäverna heter. Lärarna måste 

använda sig av det utbud som finns på marknaden, men det blir inte lätt då utbudet ännu inte räcker till, i 

alla fall om de fortfarande ska arbeta på det sätt som de själva anser vara bäst. Detta kan leda till att 

lärarna tar det som finns, vilket skulle kunna innebära en risk för att ”handla utan att tänka”. Med 

konsekvensen som i det här fallet skulle kunna vara att läsinlärningen saktas ner. Det är viktigt att 

läraren granskar programmen noggrant för att hitta sådan här problematik. Annars kan det vara lätt att 

program som ser lustfyllda ut för barnen används utan större eftertanke. Detta har Caroline gjort här, 
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men det är inte säker att alla lärare faktiskt kollar hur apparna fungerar innan de låter barnen sätta igång 

och arbeta på dem.  

För Sara som är en entusiastisk iPadanvändare verkade det svårt att framhäva den problematik som 

pekplattan har. Det var först när jag berättade om svårigheterna som Caroline haft att hitta fonetiskt 

korrekta appar som hon sa ”Det är svårt att hitta appar med fonetiskt uttal, det ska finnas en som jag 

har läst om i en iPad tidning, som är för engelska barn som ska lära sig svenska och där finns det en 

app med riktiga fonem.” Trots svårigheter att hitta appar som övar på fonologiskt uttal och det faktum 

att Sara endast hört talas om en enda app på svenska som faktiskt gör det har hon svårt att se några 

problem med pekplattan. Att det endast då skulle finnas en enda app som övar fonologi skulle säkert av 

många kunna anses vara ett stort problem. Men som entusiast till pekplattan verkar svårigheterna svåra 

att se och erkänna. 

Sara berättar dock om ett annat problem som hon hittat, detta är att iPaden inte är gjord för ”flash 

format”. Detta har tydligen varit ett stort problem eftersom nästan alla filmer och spel är gjorda i flash 

format, detta innebär att det inte går att spela upp dem. Det finns visserligen en app som går att köpa, för 

att kunna visa upp flash filmer, men då visas allt med en viss fördröjning. Med en film spelar det ingen 

roll om det finns en fördröjning, men spelar eleverna ett spel går det inte att ha en fördröjning. Det går 

att ta sig runt problemen, även om det inte blir perfekt. ”Det är klart ett stort problem som jag tror 

kommer lösas med tiden”. Även med den problematik som lärarna själva anser vara relativt stora, finns 

en stark tillit till att de kommer åtgärdas. Detta skulle kunna vara problematiskt då lärarna bör kunna se 

vilka begränsningar som finns för att kunna ta rätt beslut angående hur och om pekplattan ska användas. 

Barnens utveckling 

Caroline säger att barnen inte bara ska sitta och peka och konstruera allt på pekplattan, utan istället bör 

allt göras på riktigt. ”Barnen ska få möjlighet att känna av vattnet ute i sanden som rinner och inte bara 

på en skärm jag anser att pekplattan blir lite begränsad. Barnen måste få känna allt med hela kroppen 

och med alla sinnen.” Caroline anser att detta är viktigt för att barnens hjärnor ska utvecklas fullt. Hon 

har hört att barnens hjärnor inte är fullt utvecklade innan 10-års ålder. Caroline säger ”Psykologer säger 

att barn under 10 år behöver arbeta mycket med kroppen, sin kreativitet, bygga och konstruera för att 

hjärnan ska utvecklas ordentligt.” Caroline är rädd för att man börjar använda ett ganska ensidigt 

instrument och att man då glömmer bort kropp. Visst kan det vara så att barnen behöver utveckla alla 

sina sinnen. Men bara för att de får använda sig av ett redskap som pekplattan där de får arbeta mest 

med att peka, behöver det inte betyda att man utesluter alla andra sätt att arbeta med. Detta skulle 

däremot kunna betyda att lärarna behöver se till att barnen får arbeta integrerat med andra arbetssätt, där 
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hela deras kropp kommer till användning. 

Caroline anser att pekplattan kan förstöra barnens utveckling, då barn behöver utvecklas fullt innan de 

ska börja arbeta med både pekplattor och datorer. Caroline påpekar ”Jag vill inte låta som en 

motståndare mot allt nytt som kommer, men jag tycker att det är ganska viktigt att titta på hur barn lär 

sig, kroppen hör ihop med knoppen” Caroline tror på att det är viktigt att utveckla alla sinnen för att 

hjärnan ska kunna utvecklas. Detta har Caroline i åtanke och hoppas att alla andra också har kvar, hon 

påpekar hur viktigt hon därför tycker det är att använda pekplattan med måtta.  

Caroline säger ”Jag är rädd för att man gör det för enkelt för barnen. På programmen som finns får de 

bara peka och trycka och så får de rätt eller fel. Barnen blir belönade med t.ex. en stjärna som dyker 

upp när det blir rätt. Jag tror att barnen då inte tänker utan bara chansar för att få en stjärna.” Att 

barnen får belöningar på pekplattan när de gör rätt, skulle kunna leda till att de blir motiverade att 

försöka svara rätt ännu oftare. Vilket skulle kunna betyda att barnen lär sig ännu snabbare, då de med 

fler rätta svar får fler stjärnor. 

Ekonomi 

Ett annat problem Caroline stött på är de ekonomiska begränsningar som finns på skolan. ”Vi har ännu 

inte fått köpa in de program som vi vill ha till pekplattan”. Detta skulle kunna vara en anledning till att 

Caroline fortfarande är negativ mot pekplattan. Då hon ännu inte fått möjligheten att testa de olika appar 

som finns på marknaden. Caroline säger ”Det finns säkert mycket att utveckla om vi får tid på oss och 

just ekonomiska möjligheter till att köpa in det som behövs”. Hon skulle bland annat vilja köpa in en 

projektor, för att underlätta deras arbete med pekplattan. Då hon anser att projektorn behövs när barnen 

ska få redovisa vad de gjort och även när de går igenom nya program med barnen. När förutsättningarna 

finns för att använda pekplattan på det sätt som den är menad, skulle kanske också Carolines tankar om 

pekplattan till viss del kunna förändras.  

Tidsbrist 

Caroline säger ”Vi fick in pekplattan på skolan innan vi hunnit prata om vad som skulle göras med den.” 

Detta tror hon kan vara en anledning till hennes negativa syn gentemot pekplattan, då hon inte haft 

tillräckligt med tid och vägledning för hur hon ska kunna använda den i undervisningen. Detta märks då 

Carolines syn till pekplattan blir negativ, antagligen på grund av bristen på både mål och strategi, tiden 

har inte räckt till för henne att lägga upp detta. Sara anser också att tiden är ett problem, de har 

visserligen från början haft en plan för hur de ska arbeta med pekplattan. Redan innan skolan öppnade 

efter sommarlovet satt hon och hennes kollegor ned för att skapa en plan. Trots detta ser hon brister i 

projektet och säger ”Det har vart svårt att hitta tid i lärargruppen för att planera och föra projektet 



22 

 

vidare. Trots att vi har en halvtimme avsatt varje vecka för projektet, är det inte alltid som det blir av då 

andra saker ständigt dyker upp.” En viktig aspekt för att hitta bästa användning för pekplattan, verkar 

alltså vara att det finns tillräckligt med tid. Dessutom krävs det antagligen att man redan innan ett 

projekt dras igång, skapar en klar plan med vad man vill få ut av det och hur man ska arbeta. Även att 

tid avsätts varje vecka för att föra projektet vidare verkar viktigt. Men då måste tiden kunna användas 

till det som den ska användas till och inte som i det här fallet försvinner till andra ändamål. 

5.4 Möjligheter med pekplattan 

Individanpassning 

Ingela anser att det finns många olika program på pekplattan där man kan nå elevernas olika 

kunskapsnivåer ”Elever som redan har lärt sig skriva får skriva till olika bilder på pekplattan, om någon 

är intresserad av ett visst ämne laddar vi ner bilder som den eleven är intresserad av detta går hur fort 

som helst.” Då kan eleven få skriva berättelser till bilder som de själv väljer. Även de som inte är så 

språkmedvetna kan på ett lustfyllt sätt få skriva bokstäver på pekplattan. Då skulle engagemanget under 

lektionerna kunna öka genom att man ger eleverna chanser till lustfyllt lärande och även genom att 

läraren låter eleverna bli delaktiga genom att de får välja vilka bilder de vill skriva till.  

Caroline håller med om att det kan vara enklare just för stunden att hitta t.ex. olika mattenivåer inom ett 

program på pekplattan. Men hon tycker ändå inte direkt att det är lättare att nå elevernas olika 

kunskapsnivåer. Hon anser att man som lärare ska kunna individanpassa undervisningen till varje elev 

oavsett hjälpmedel. Man ska under en vanlig samling kunna rikta frågorna på olika kunskapsnivåer och 

även uppgifterna efter elevernas nivåer. Men hon menar på att detta kräver mer erfarenhet från 

pedagogen, som hon anser att hon har. 

Även Sara tycker att det är lättare att individualisera lektionerna med hjälp av pekplattan. Bland annat 

när de arbetar med matematik kan Sara ställa in matteprogrammet efter elevens kunskapsnivå. Hon 

väljer då t.ex. om eleven ska jobba med addition upp till 5, 10 eller 20. Hon anser att det då blir enklare, 

speciellt för de som har hunnit längre att få lite svårare uppgifter. Sara säger att detta tillåter varje elev 

att vara på sitt ställe.  

Socialt 

Caroline säger att pekplattan är ett bekvämt hjälpmedel för oss vuxna. Då det blir mindre diskussioner i 

klassen, eftersom eleverna samsas bättre när de använder pekplattan. Ingela har lagt tid på att tänka hur 

barnen ska jobba med pekplattan, som t.ex. att barnen ska jobba två och två. Eftersom hon vill ta hjälp 

av pekplattan även för att skapa en gemenskap mellan eleverna. Med pekplattans hjälp går det alltså att 
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skapa möjligheter till gemenskap, interaktion och samtal mellan eleverna, vilket skulle kunna främja 

lärandet. 

Motivation 

Sara säger att eleverna i hennes klass tycker att det är jättekul att arbeta med pekplattan, det har hon till 

och med frågat dem själva. Ett bevis på det säger Sara är dessutom att eleverna ibland får välja om de 

vill jobba på pekplattan eller arbeta med t.ex. ett mattespel och de väljer nästan alltid pekplattan. Med 

hjälp av pekplattan säger Sara att elever som är svåra att motivera, ökar lusten för att tycka att det är 

roligt med skolarbetet. Caroline å andra sidan tror att barnen tycker att det är lika roligt att jobba med 

pekplattan som utan, det som hon anser krävs är istället att pedagogen lyckas fånga barnen i den stund 

de är när de har lektionen. Hon menar att det är upp till pedagogen att motivera barnen. Vare sig 

motivationen kommer från en pedagog eller pekplattan, behövs den alltså i skolan. Om eleverna anser 

att pekplattan är roligt, borde det vara ett bra sätt att kunna motivera eleverna. 

Ingela säger ”Jag önskar att varenda lärare skulle få tillgång till en pekplatta för att kunna ge varje 

barn möjlighet till att använda teknik och även möta den teknik som vissa elever har hemma. De som 

inte har tekniken hemma ska få möjlighet att öva och lära sig. För att de inte ska bli rädda för att testa 

på det själva”. När nu alla i samhället förväntas kunna använda sig av IKT har Ingela en stark poäng 

här, eftersom elever som inte har tillgång till IKT hemma, självklart måste få möjlighet till att lära sig i 

skolan. 

Eftersom barnen är motiverade har Sara inte heller ett problem med att få eleverna att göra det de ska på 

lektionerna, om eleverna behöver tystnad, kan hon då t.ex. lita på att de går iväg och kommer tillbaka 

efter 15 min och fortfarande gör det de ska. Detta är ett tydligt tecken på att eleverna uppskattar arbetet 

med pekplattan. 

Motorik 

Pekplattan hjälper även de barn som har svårt att skriva och att forma bokstäver på grund av motoriska 

svårigheter. ”Det är bra att eleverna slipper forma bokstäverna, de kan låta skrivandet flyta på oavsett 

om motoriken ännu inte är fulländad”- De största möjligheterna som finns är att fånga de barn som har 

haft det svårt motoriskt och har en rädsla för att göra fel. De kan även ta kort på saker som de arbetar 

med på lektionerna och sedan skriva till det eller bara dokumentera. ”Pekplattan kan hjälpa barnen att 

känna sig säkra i skrivandet. Eftersom de nu inte måste kunna använda sig av sin motorik för att kunna 

skriva”. Till skillnad från Sara och Ingela som anser att pekplattan hjälper barn som ännu saknar 

motoriken att skriva, håller Caroline fortfarande fast vid att barnen istället ska få gör allt på riktigt. ”Jag 

tycker inte att man bara ska sitta och konstruera på den utan att man gör allt på riktigt. Man måste få 



24 

 

känna med hela sin kropp. Jag tycker att det blir lite begränsat med iPad, men den är ett bra 

hjälpmedel.” Frågan ställs då vem som har rätt? Om det är bra att låta eleverna vänta med att använda 

sig av motorik för att skriva, eller om måste hjälpa eleverna att utveckla motoriken genom att låta 

eleverna få gör allt ”på riktigt”.  

Koncentrationssvårigheter 

En annan fördel med pekplattan är att det finns ett program där man kan sätta in den tid man vill att 

eleverna ska jobba, så räknar den ner. ”Det blir mer visuellt för barnen hur länge de ska jobba, detta har 

hjälpt speciellt de barn som har koncentrations svårigheter, då det kan behövas vissa delmål på 

lektionen.” Barn kan ha det svårt att sitta en längre stund och t.ex. läsa. Detta redskap skulle kunna 

användas i många klassrum då man kan bestämma att eleven t.ex. ska läsa i 5 min, då slipper eleven 

undra hur många minuter det är kvar innan de får göra något annat. Men å andra sidan finns det timglas 

som skulle kunna användas på samma sätt. Dessa hjälper också eleverna att veta hur länge de ska sitta 

och arbeta. 

Ekonomi 

Till skillnad från Caroline som har stött på ekonomiska problem, pratar Sara om de ekonomiska 

fördelarna som finns med att köpa in pekplattor. Hon säger ”Det är en klar fördela att köpa in en 

pekplatta till skillnad från en dator. Pekplattan är mer prisvärda än andra läromedel, det är t.ex. 

billigare att köpa in appar än böcker. Många program kostar endast 7kr och då får hela klassen tillgång 

till det programmet. Köper man böcker måste man köpa en till varje elev.” Sara anser att skolan har 

sparat på en del kostnader när de köpt i pekplattan. Men verkligheten är att pekplattan kostar en hel del, 

visst behöver skolan inte längre köpa in läroböcker till alla eleverna. Men det skulle antagligen också 

behövas betydligt flera appar än vad man behöver läroböcker. Eftersom en app oftast endast tar upp en 

del av det barnen behöver. T.ex. fonologisk medvetenhet, då behövs en för rättstavning och en annan för 

att öva på adjektiv. I en lärobok hittar man oftast allt som en elev behöver öva på under en termin eller 

ett läsår. Frågan blir därför hur många år det tar innan de pengarna som Sara talar om har sparats in. I 

Carolines fall har de ännu inte fått pengar till att handla in appar, vilket har lett till att pekplattan knappt 

ens används på lektionerna. Detta visar hur viktigt det är att det finns en bra ekonomi för att kunna köpa 

alla de appar som behövs. Första året när pekplattorna köps in finns det en risk att budgeten inte räcker 

till appar, projektor och andra tillbehör som kan kännas nödvändiga. 

5.5 Hur pedagogerna jobbar med pekplattan 

Sara använder sig utav pekplattan i princip alla ämnen som t.ex. i svenska, matte, bild, engelska, 
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samhällskunskap och naturkunskap. Dock har de ännu inte prövat det på idrotten men hon säger att hon 

till och med kan se möjligheterna där. Medan Caroline helst använder pekplattan i samband med andra 

verktyg och med måtta. 

Läroplanen 

Ingela säger att hon arbetar efter Läroplanen och att hon anser att det är den viktigaste litteraturen som 

hon följer. Hon visar sitt exemplar av Lgr11, där har hon med hjälp av orangea flikar markerat på varje 

ställe där hon kan koppla något från läroplanen till iPad. Det intressanta med detta var att boken var helt 

orange, detta eftersom hon ansåg att det fanns saker i hela läroplanen som passade att arbeta med på 

iPaden. Sedan tillägger Ingela ”iPad, iPad, iPad allt kan kopplas till iPad.” Hon väljer att koppla allt till 

Lgr11 delvis för att hon inte ska fångas av de ”flashiga” program som finns. Ingela anser att det 

fortfarande ska finnas ett tydligt mål med allt som görs, även när de arbetar med pekplattan. Sedan säger 

hon dock att även om man ibland låter sig fångas av ”flasharna”, tror hon inte att det gör så mycket. Hon 

tror att en av anledningarna till att det kan vara svårt att komma igång med arbetet, är att man inte bara 

sätter igång.  

Ingela säger sedan ”Jag ser till att jag kan knyta allt vi arbetar med på pekplattan till läroplanen.” Trots 

att meningen är att det är Lgr11 som ska följas och därmed komma först. Om Ingela först hittar apparna 

och sedan knyter an de till Lgr11 blir det pekplattan som hamnar i fokus och läroplanen som kommer i 

andra hand. När jag frågar Caroline hur de gör för att följa läroplanen säger hon ”Det där har vi inte 

hunnit prata så mycket om, det är under utveckling. Men vi försöker väl följa läroplanen som den är och 

använda de appar som vi kan komma på att kunna koppla, då till den plan vi har tänkt jobba efter i år.” 

Även om Caroline säger att de alltid kopplar allt de gör till läroplanen låter detta som en undanflykt, då 

det är mycket möjligt att de egentligen inte alls haft en tanke till hur läroplanen kan kopplas till de appar 

de använder sig utav. Men om de inte har haft tid till att utforma en plan, är det inte konstigt att fokus 

försvinner från att arbeta efter läroplanen.  

Samtalet 

Sara föreslår att man kan ta med sig pekplattan till skogen, där man kan dokumentera på ett nytt sätt 

genom att ta foton och skriva direkt. Eller så kan man gå tillbaka till klassrummen och sedan gemensamt 

skriva för att få tag på samtalet. Man kan också använda sig av andra medier i berättandet som t.ex. 

filmer, dessa kan man se på via pekplattan. Sara berättar att de använder projektorn bland annat för att 

låta eleverna redovisa olika saker som de gjort. Barnen har också fått göra egna filmer på ett tecknat 

program där eleverna antingen kan ta egna bilder eller använda de tecknade figurer redan finns i appen. 

Där har de fått göra olika räknesagor. Efteråt fick barnen visa det de gjort på projektorn, och de andra 
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barnen har fått kommentera vad som kunde ha gjorts annorlunda. Här är ännu ett tillfälle där barnen 

uppmuntras till att interagera och samtala med varandra. Vilket skulle kunna leda till att de även lär av 

varandra. 

Ingela använde sig av pekplattan redan vid uppropet första dagen på terminen, för att eleverna skulle få 

en känsla av hur de skulle jobba det här läsåret. Då ropade hon upp eleverna och lät de gå upp två och 

två och via en av apparna kasta ett mynt i en önskebrunn. Ingela har sedan utvecklat sitt arbete med 

samma app i arbetet med matematik, då eleverna fått räkna mynten i önskebrunnen. ”Eleverna har fått 

klippa ut mynt och klistra på papper för att få in annan motorik som också är nödvändig för barnen”. 

En integrerad verksamhet är alltså fortfarande fullt möjlig, detta är ett exempel som visar på hur lärarna 

fortfarande kan jobba med motoriken i samband med att de kombinerar användandet av pekplattan. Sara 

tar användning av pekplattan på matematiken, dels då som motivationshöjare. ”Speciellt på områden 

som barnen annars kan tycka är svåra och jobbiga, som t.ex. med olika mattetal där man behöver 

rabbla olika tal för att lära sig”. Detta menar hon att barnen tycker är roligare att göra på pekplattan.  

Språket 

Pekplattan används i Ingelas klass främst i ämnet svenska. Den används som ett redskap för barnen att 

lära sig läsa, som är målet. Detta eftersom klassen tillhör läsprojektet ”Write to read”. I svenskan har de 

nu läst böcker på pekplattan, där det finns bilder som rör sig och barnen har bland annat fått lära sig om 

olika dinosaurier, med hjälp av dessa böcker. Eleverna har också fått använda pekplattan till att lösa 

korsord, ordförståelse, skrivövningar, dokumentation, ta bilder och skriva till olika bilder som de 

antingen tagit själva eller laddat ner. På detta sätt kan eleverna fortfarande jobba på med olika arbetssätt 

för att lära sig olika sätt att uttrycka sig på.  

Ingela använder sig även av appar där barnen som inte har svenska som första språk, får öva in det 

svenska språket. En av apparna har bilder indelade i olika kategorier t.ex. mat, djur, fordon etc. när man 

klickar på bilden säger pekplattan vad det heter. Denna app finns även på engelska, om barnen istället 

behöver öva på engelska. Ingela påpekar att trots att hon har elever med olika diagnoser i klassen, har 

alla i klassen redan lärt sig ljuda alfabetet och många har kommit igång med läsning. Vilket hon menar 

på är en väldigt stor bedrift och till viss del tror hon detta beror på hjälpen hon har av pekplattan.  

På svensklektionerna använder Sara ett ”kryss-schema” där eleverna övar på de olika bokstäverna, sedan 

kryssar de för den bokstav de har arbetat klart med. Där använder de sig bland annat av ett program där 

eleverna får spåra bokstäverna på skärmen. I samband med detta har de jobbat med lera, för att barnen 

även ska få känna på bokstäverna. De har också använt program där eleverna ska hitta gömda bokstäver 

på olika bilder. Detta är ytterligare något som visar att lärarna försöker blanda användandet av 
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pekplattan med andra arbetssätt, för att variera sin undervisning.  

Caroline säger ”Jag kan tycka att den är bra då man kan kombinera den med andra material. Men den 

får inte ta över hela verksamheten”. Hon säger att när hon väl kommer igång med arbetet med 

pekplattan kommer hon försöka arbeta med den på ett integrerat arbetssätt. Caroline har precis börjat 

använda pekplattan, men har än så länge använt den till lektioner som innehåller matte, svenska och 

drama. Hon anser att man i förskoleklass alltid bör arbeta mer integrerat, då de inte har någon 

mattelektion, utan matten ingår i många andra ämnen på ett mer naturligt sätt. Hon anser att man bör låta 

alla ämnen gå ihop vid den här åldern. Det verkar som att synen bland lärarna är densamma här, då 

vikten läggs vid att använda pekplattan tillsammans med andra verktyg. Oavsett om det är i 

förskoleklass eller i de äldre åldrarna, bör man antagligen variera sitt arbetssätt. 

Ett annat viktigt redskap som eleverna i Saras klass använder sig av är e-mail. Varje elev har varsin e-

mail adress, de får skicka mail till varandra och läsa varandras mail. Sara anser att detta är att bra sätt för 

att få eleverna att både skriva och läsa. Hon uppmanar även föräldrar att skicka mail till sina barn, 

eftersom detta varit väldigt motiverande för att få eleverna att skriva och läsa. Hon planerar också att 

börja skicka ut olika utmaningar med mailen. Där hon tänker att eleverna ska få gå in och läsa vad de 

ska göra. Detta ska vara som olika lektionsuppdrag, då hon menar att man kan skicka både bilder och 

text, beroende på hur långt eleverna hunnit i sin läsutveckling. Sara berättar att de i tvåan på hennes 

skola använder ett program där eleverna får lägga in bilder och göra egna böcker. Genom att Sara 

involverar föräldrarna och låter eleverna skriva brev om sådant som de själva väljer, skulle det kunna 

göra eleverna mer motiverade till att skriva. Vilket skulle kunna leda till en bra läsinlärning. 

5.6 Pedagoger som saknar förkunskaper om pekplattan 

Jag får tidigt i intervjun intrycket av att Carolines ovana till IKT ställer till ett problem. Hon förväntas 

undervisa med hjälp av pekplattan utan några förkunskaper om den. Trots detta saknas stöd ifrån rektor 

bland annat i form av extra tid till att sätta sig in i redskapet och också ekonomisk hjälp till att köpa in 

appar. För att Caroline ska ha möjlighet att komma igång skulle hon behöva mycket mer stöd.  

Ingela säger att många lärare och vuxna som hon möter på är rädda för att testa, men de barn hon möter 

lär sig på en gång och vågar pröva. Ingela menar på att elever kan mer än vad man tror att de kan. Ingela 

säger att hon inte hade några förkunskaper om pekplattan när hon började arbeta med redskapet, men att 

hon tycker att hon har klarat sig bra ändå.  

”Man inte ska vara rädd för att testa. Utan måste bara ge det hela tid. Det går inte att misslyckas, 

lärarna måste dock ha en vilja för att det ska fungera. Det är bara att sätta igång, sedan kommer resten 
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naturligt in i undervisningen.” 

Viljan till att använda sig av pekplattan behövs för att läraren ska lära sig. Men problemet är att det inte 

kommer finnas en vilja om man inte ser vilka möjligheter som pekplattan ger. Det blir därför ett problem 

när läraren inte får den hjälp och tid den behöver till att pröva sig fram och se vad den är bra för. Sara 

rekommenderar att pröva sig fram och ta hjälp hemma. ”Jag tycker man ska sätta sig med sina barn om 

man har några och låta de testa, eftersom detta kommer väldigt naturligt för barn. De testar och de kan, 

detta är som gjort för barn.” Men för en lärare som ser användandet av pekplattan som en utmaning, 

finns kanske inte viljan att göra detta på sin egen privata tid. Om lärarna förväntas lära sig hur den 

fungerar på sin privata tid, kan det bli ännu svårare att komma igång. Sara rekommenderar även att ta 

hjälp av internet för att pedagoger ska kunna lära sig om pekplattan, där hon menar på att man kan hitta 

allt som behövs för att lära sig. Både på forum med andra intresserade och på olika hemsidor om hur 

man kan arbeta med pekplattan. Här kan man fråga sig vilka lärare det är som kommer använda sig av 

internet för att leta. De lärare med förkunskaper av IKT eller de som inte har några förkunskaper. Då det 

kan vara svårt att leta sig fram om man inte vet vart man ska söka, jag kan tänka mig att t.ex. någon som 

Caroline kommer tycka att även denna process är jobbig att ta tag i.  
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6. Slutsatser och sammanfattning 

Frågeställning: 

 Hur ser olika pedagoger på användandet av pekplattor i undervisningen? 

 Hur arbetar lärarna med pekplattan? 

 Vilka möjligheter och hinder möter pedagogerna när de arbetar med pekplattor? 

Den negativa syn som framfördes angående pekplattan var att det var ett ensidigt instrument. Där läraren 

gör det för lätt för eleverna. Det fanns också en rädsla att motoriken och barnens naturliga utveckling 

skulle bli hindrad av för mycket användning av pekplattan. De andra hinder som fanns med pekplattan 

var delvis ekonomiska förutsättningar och tekniska problem. Då ekonomin på skolan skapade problem, 

eftersom det behövs en viss ekonomisk buffert för att kunna köpa applikationerna som är nödvändiga 

för att kunna dra nytta av pekplattan på bästa sätt. Även andra tillbehör skulle behöva köpas till som 

t.ex. en projektor, för att låta eleverna redovisa sina arbeten. Tidsbrist i arbetslagen blev också väldigt 

synligt då det inte fanns tid att kunna diskutera syfte och tillvägagångssätt med användandet av 

pekplattan. För att Pekplattan ska kunna användas på ett sätt som främjar barnen mest, krävs det främst 

en arbetsplan på hur läraren ska arbeta. Till detta krävs det tid, som visats vara ett av de största 

problemen ute på skolorna. Skarin skriver att det måste finnas tydliga strategier och mål för att IKT ska 

fungera på ett positivt sätt (Skarin, 2007). Detta märks då Carolines syn till pekplattan blir negativ, 

antagligen på grund av bristen på både mål och strategi.    

Både synen på pekplattan och hur mycket den användes på lektionerna skiljde sig åt bland lärarna. Sara 

som ansåg att pekplattan var ett fantastiskt hjälpmedel använde den på de flesta lektionerna. Medan 

Caroline hade svårt att se varför den skulle behövas, hon använde den endast ett fåtal gånger i veckan. 

Attityden gentemot datorn är avgörande för huruvida den kommer användas och även hur mycket 

(Jedeskog, 2000). Likaså är det lärarnas attityder som kommer vara avgörande för huruvida de kommer 

lyckas med att utveckla sina arbetssätt och tillföra något positivt till lektionerna med hjälp av den nya 

tekniken (Säljö, 2002). Det är rektorns uppgift att uppmuntra lärarna till att vidareutbilda sig för att 

skaffa sig en vidare kompetens, men lärarna måste också själva vilja utveckla sin digitala kompetens 

(Brodin, 2011). Att synen på pekplattan skiljer sig åt kan bero på lärarnas sociokulturella bakgrund. Då 

deras tankar grundar sig i samspelet med andra människor, kommer lärarnas syn på pekplattan skiljas åt 

beroende på vilken bakgrund de har (Almqvist, i Säljö, 2000).  

I det stora hela verkar pedagogernas syn på användandet av pekplattan i undervisningen vara positiv. De 

möjligheter lärarna tog upp var att eleverna blev mer självgående och fick lära sig hitta egna vägar och 

lösningar på problem, speciellt då läraren inte alltid kan mer om pekplattan än eleven. Eleverna borde få 
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upptäcka saker själva istället för att läraren matar eleverna med information för att lärandet ska bli 

meningsfullt (Säljö, 2000). Lärarna kunde lita på att eleverna gjorde det de skulle på pekplattan eftersom 

eleverna var motiverade. Ökad motivation kommer leda till att eleverna engagerar sig mer på 

lektionerna (Skarin, 2007) 

Barn lär sig mest genom meningsfulla aktiviteter, Dewey ansåg att mening i skolan skapas genom att 

kombinera skolan med de samhällsprocesser som för tillfället är aktiva. (Dewey se Kroksmark, 2003). I 

detta fall är pekplattan ett av de verktyg som just nu är en del i samhället, därför kan man genom att 

använda sig av pekplattan i undervisningen skapa mening i lärandet. 

Individanpassning underlättade med hjälp av pekplattan, då eleverna kunde arbeta på sin egen nivå 

bland annat på mattelektionerna och svenska lektionerna. När eleverna arbetar på pekplattan får de 

möjlighet att arbeta med saker som motiverar dem. Eleverna kunde t.ex. ladda ner bilder som de tyckte 

var roliga att skriva till. Motivation behövs för att sätta människan i rörelse och det kommer främja 

lärandet (Stensmo, 2000). 

Något som Jedeskog ansåg kunde vara en utmaning för lärarna, var att låta eleverna jobba i grupp när 

IKT var inblandad (Jedeskog, 2000). Men av lärarna jag intervjuat lät det som att eleverna nästan alltid 

fick arbeta tillsammans och genom detta skapades möjligheter till samtal mellan eleverna. Detta är 

viktigt eftersom det är genom samtalet människan utvecklas och lär sig nya strategier (Kroksmark, 

2003).  

I Brodins forskning kom hon fram till att IKT för sällan används integrerat (Brodin, 2011). Detta skiljer 

sig mot vad jag kom fram till i användandet av pekplattan, den verkar för det mesta användas på ett 

integrerat sätt tillsammans med andra läromedel. Lärarna tog hjälp av den bland annat i ämnena 

svenska, matte, engelska, bild. Eleverna fick då kombinera arbetet på pekplattan bland annat genom att 

rita, måla och vara ute i naturen och därmed använda sig av hela kroppen. 

Genom pekplattan skapades möjligheter till att låta eleverna känna sig trygga i sitt skrivande eftersom 

motoriken inte behövs när man skriver på pekplattan. Trageton anser att detta är viktigt för att eleverna 

fortfarande ska få möjlighet till att skriva, även om de inte kan skriva med papper och penna. Han ansåg 

också att barnen måste få vara egna producenter till det de läser (Trageton, 2005). Eleverna har fått 

skriva till bilder som de gjort själva och också skickat email till sina föräldrar. Detta är bra tillfällen då 

de blir egna producenter över vad de läser. 

Lärarna sa att läroplanen alltid fanns med i åtanke när lektionerna planerades och utfördes lektionerna, 

men intrycket som gavs var ändå att apparna ibland hittades först för att sedan hitta ett sätt att koppla de 

till läroplanen. Det är viktigt att lärarna ser till att applikationerna följer läroplanen och att inte tvärtom 
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att läroplanen följer applikationerna. Det är inte pekplattan som ska bli det centrala i lärarnas arbete, 

utan läroplanen ska alltid ligga till grunden i deras arbete. Säljö skriver att IKT inte skapades för att 

främja lärandet men används ofta som ett pedagogiskt verktyg. Det kan finnas ett problem med att 

lärarna måste använda sig av det som erbjuds på marknaden och själv lägga upp lektionerna (Säljö, 

2002). Det sätts stor vikt i att lärarna gör medvetna och genomtänkta val angående vilka appar som ska 

användas, för att inte låta pekplattan styra vad eleverna ska lära sig. 

Det jag kom fram till i min undersökning utifrån lärarnas syn är att pekplattan i många avseenden kan 

ses som en leksak, men att den kan samtidigt fortfarande användas som ett didaktiskt redskap. Då 

läraren med hjälp av pekplattan kan skapa bra tillfällen för lärande. Det är i leken som lärande blir 

meningsfullt och elevernas engagemang under lektionerna kommer öka då det känns lustfyllt. 

Pekplattan skulle därför kunna främja lärandet i det avseende att eleverna tycker att den är rolig att 

arbeta med. Dessutom är den ett didaktiskt hjälpmedel som innebär att eleverna får de ta ett större 

ansvar i sitt lärande. Något som Säljö menade på kommer bli mer meningsfullt för eleven (Säljö, 2002). 

Barnen ingår dessutom i olika utvecklingszoner, som betyder att de genom att få stöd av andra som kan 

lite mer kommer kunna utvecklas (Säljö, 2000). Pekplattan skulle kunna ses som ett stöd i barnens 

utveckling, då det både skapar möjligheter till socialt samspel med andra, men även genom att 

pekplattan kan finnas som stöd för att lösa olika uppgifter. Den kan bryta ner problem i mindre 

komplexa delar som kommer hjälpa den lärande att ta till sig kunskapen och kunna utvecklas för att 

senare kunna lösa problemen på egen hand, utan stöd från varken andra eller från pekplattan.  

Williams skrev att när eleverna får chans att lära av varandra kommer det vara positivt i elevernas 

utveckling. Det är när eleverna får lösa uppgifter tillsammans som det skapas en positiv syn till lärande, 

eleverna bör också lära sig att de tillsammans har mycket kunskap som de kan lära varandra (Williams, 

2006). Allt detta skulle kunna möjliggöras med hjälp av pekplattan.  
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7. Vad som skulle kunna forskas vidare: 

 

 Nu har endast pedagogernas syner på pekplattan framträtt. Det hade också varit intressant att 

observera hur den faktiskt används i verkligheten. För att få en bredare bild av hur det ser ut i 

verksamheten. 

 Elevernas syn på pekplattan. Bland annat om eleverna vet vad syftet med användandet är och 

vilken problematik de anser att det finns. 

 Jag skulle även vilja fördjupa mig i de applikationer som finns. En analys av de appar och 

program som används skulle kunna ses över. För att ta reda på både hur programmen som 

används följer läroplanen. Men även för att se om apparna följer en bra pedagogik. 

 Intervjua rektorer för att se vad de gör för att främja användandet av pekplattan och IKT. 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjufrågor Lotta 

1. Vilken utbildning har du?  

2. Hur många års yrkeserfarenhet har du? 

3. Vilka It projekt arbetar du med för tillfället? 

4. Hur länge har du arbetat med iPad/pekplattan?  

5. Hur många skolor vet du som har köpt in pekplattor till förskola/skola i kommunen? 

6. Hur ser du på användandet av iPad i undervisningen?  

7. I vilka ämnen rekommenderar du att man ska använda sig av pekplattan? 

8. På vilket sätt kan man som lärare ta hjälp av pekplattan? 

9. Hur arbetar man effektivast med pekplattan? 

10. På vilket sätt använder läraren styrdokumenten med det här sättet att arbeta? 

11. Känner du att det finns det någon skillnad mot traditionella metoder och material angående sättet 

man kan nå elevers olika kunskapsnivåer? Hur? 

12. Vilka problem har du stött på när lärarna arbetar med pekplattan? 

13. Vad tror du eleverna anser om att använda pekplattan?  

14. Vad anser du att läraren kan göra om de stöter på elever som inte vill använda de program som 

du erbjuder på plattan? 

15. Vilka möjligheter anser du att det finns när man använder iPad i undervisningen? 

16. Hur kan en pedagog som inte har några förkunskaper om iPad lära sig bemästra hjälpmedlet? 

17. Finns det en budget till hur mycket pengar som får läggas på appar varje månad? Hur mycket 

pengar läggs på appar varje månad? 

18. Har du något sista som du vill tillägga, som du tycker att jag bör veta? 
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9.2 Intervjufrågor lärare 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilken utbildning? 

3. Vilken ålder är eleverna som du arbetar med? 

4. Hur många elever har ni i gruppen/grupperna? 

5. Hur länge har ni arbetat med iPad? 

6. Hur många iPad har köpts in? 

7. Hur ser du på användandet av iPad i undervisningen?  

8. I vilka ämnen använder ni iPaden? 

9. På vilket sätt tar ni hjälp av iPaden? Hur arbetar ni med iPaden? 

10. På vilket sätt använder ni styrdokumenten med det här sättet att arbeta? 

11. Känner du att det finns det någon skillnad mot traditionella metoder och material angående sättet 

man kan nå elevers olika kunskapsnivåer? Hur? 

12. Vilka problem har du stött på när ni arbetar med iPad? 

13. Vad tror du era elever anser om att använda pekplattan? Vad gör du om de inte vill använda de 

program som du erbjuder på plattan? 

14. Vilka möjligheter anser du att det finns när man använder iPad i undervisningen? 

15. Hur kan en pedagog som inte har några förkunskaper om iPad lära sig bemästra hjälpmedlet? 

16. Finns det en budget till hur mycket pengar som får läggas på appar varje månad? Hur mycket 

pengar läggs på appar varje månad? 

17. Har du något sista som du vill tillägga, som du tycker att jag bör veta? 

 

 

 

 


