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Sammanfattning 
 
I denna studie har syftet varit att öka kunskapen om vilka användningsområden iPad har som 
pedagogiskt verktyg i förskolan. För att kunna besvara detta syfte har intervjuer genomförts 
med pedagoger på en förskola där iPad används i verksamheten. Intervjuerna genomfördes 
vid två olika tillfällen och den insamlade datan har sedan transkriberats och kategoriserats 
under olika teman. I förskolan möter vi olika verktyg som förväntas hjälpa barnen i deras 
utveckling och lärande. Att ny teknik introduceras i förskolan innebär att  barnen erbjuds en 
möjlighet att följa utvecklingen på lika villkor. Introduktionen av den nya tekniken följer även 
de mål som är en del av förskolans läroplan. Den nya tekniken ses som en del i vår 
samhällsutveckling och där vi redan i tidig ålder behöver bekanta oss med den. Under många 
år har datorn framställts som ett redskap för framtiden, vilket visat sig tydligt i och med de 
satsningar som gjorts vad gäller att presentera nya digitala verktyg i förskolor. I studien 
framkommer att pedagogerna bör vara medvetna om vilket lärande de vill uppmärksamma 
och huruvuvida tillämpningen av den nya tekniken kan ses ur en pedagogisk synvinkel. I både 
forskning och de resultat som framkommit genom studiens frågeställningar belyses hur 
digitala medier endast bör vara ett verktyg att använda i kompletterande syfte.  
 
Nyckelord: Surfplatta, iPad, förskola, teknologi.  
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1. Inledning 

 
I förskolan tillämpas en rad olika pedagogiska verktyg för att öka möjligheten att se barns 
utveckling och lärande. I och med teknikens frammarsch i samhället ökar också användningen 
av nya verktyg, vilka kräver att skolan följer med i denna utveckling1. ”Barn på förskolan är 
födda in i den digitala världen. För dem är modern teknik fullkomligt naturlig”2. 
 
Det var under 1980-talet som skolorna i Sverige först fick bekanta sig med det då nya 
pedagogiska hjälpmedlet, nämligen datorn3. ”Från början innehöll undervisningen mest 
programmering och ordbehandling, riktad till ett fåtal elever. Nu skall barn och ungdomar 
använda olika program för att lära sig genom den nya teknologin” 4 . I framtida 
utbildningssammanhang kommer informationstekniken att ha en framstående roll där 
utvecklingen i hur vi kommunicerar och lär i förskolan likväl i vardagen kommer innebära 
grundläggande förändringar5. När datorn användas som ett komplement i lärandesituationer 
utgör den ett stöd för inlärningen genom att den ökar barnets nyfikenhet där intresset för att 
fördjupa sina kunskaper blir synligt6.  
 
I förskolan möter du olika verktyg som används för att öka möjligheten att se barns 
utveckling och lärande. Ett nytt verktyg som tillämpas i förskolan är surfplatta (en dator med 
pekskärm som du styr genom att röra med fingrarna på skärmen. Inga fysiska tillbehör såsom 
mus eller tangentbord behövs)7. Allt eftersom den tekniska utvecklingen tar plats i förskola 
och skola anses arbetet med surfplattor inte bara intressant utan också som viktig kunskap i 
förskollärarens roll i den pedagogiska verksamheten. I Västerbottens-Kuriren kunde man läsa 
om surfplattornas väg in i förskolan och hur kommunen gjort en satsning på digital teknik i 
skolorna (vilket är ett krav i den nya läroplanen). En lärare som arbetar med satsningen av 
surfplatta i förskolan uttrycker att den är lättanvänd och fungerar bra i arbetet med 
förskolebarn8. 
 
I läroplanen för förskolan kan man läsa följande: 
 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i 
ett samhälle präglat av stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan 
ska kunna lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör 
den gemensamma referensram som alla i samhället behöver9. 

                                                             
1 Jedeskog, Gunilla (1998). Datorer, IT och en förändrad skola. 
2 Gällhagen, L; Wahlström, E (2011). Lär och lek med surfplatta i förskolan. 
3 Jedeskog, Gunilla (1993). Datorn som pedagogiskt hjälpmedel. 
4 Alexandersson, Mikael, Linderoth, Jonas & Lindö, Rigmor (2001). Bland barn och datorer: 
lärandets villkor i mötet med nya medier, s.7. 
5 Alexandersson, Mikael, Linderoth, Jonas & Lindö, Rigmor (2001). 
6 Jedeskog, Gunilla (1993). 
7 http://www.ne.se/surfplatta (2012-05-06). 
8 Västerbottens-Kuriren. 30 Maj 2012, vecka 22, nr. 125, s.9. 
9 Lärarens handbok (2011), s.24. 
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Läroplanen beskriver även hur ”den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den 
stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande” 10  samt att multimedia och 
informationsteknik kan ”användas i såväl skapande processer som i tillämpning”11. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att bredda kunskap om, och användningsområden för iPad som 
pedagogiskt verktyg i förskolan. De frågor som studien kommer att utgå från är: 
 

• Vilka motiv finns för användning av iPad som verktyg i förskolan? 
• På vilket sätt använder förskollärare denna teknik i sin pedagogiska praktik? 
• Vilka konsekvenser kan kopplas till användning av iPad i förskolan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
10 Lärarens handbok (2011), s.27. 
11 Lärarens handbok (2011), s.25. 
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2. Litteraturgenomgång 

 

Här kommer tidigare forskning inom ämnet att presenteras. Litteraturgenomgången i studien 
är både av svensk och internationell karaktär och har strukturerats utifrån tre rubriker som 
utgår från studiens frågeställningar. Dessa tre teman innefattar hur datoranvändningen ser ut, 
hur den används och vilka omdömen som uppmärksammats mot denna typ av teknologi i 
lärandemiljöer. 
 

2.1 IKT och datorer i förskolan  
”Det finns två sätt att bemöta det nya, antingen förkastar man det eller också försöker man 
anpassa det till den struktur som råder på skolan”12. Den multimediala tekniken omfattar flera 
olika medier där vårt samspel med dessa bidrar till nya pedagogiska resurser allt eftersom nya 
läromedel träder fram 13 . Tekniken förväntas stödja lärande och den förändring av 
undervisningsverksamheten som den ger potential till. Det är under senare år som datorn har 
blivit ett mer förekommande användningsområde i förskolan, där den ockå har benämnts som 
ett framtidens redskap för lärande. Det har funnits som mål att uppfylla att IKT (informations- 
och kommunikationsteknik) ska ingå i alla nivåer inom utbildningssystemet 14 . I den engelska 
läroplanen står följande om IKT-användning i förskolan: ”find out about  and identify the uses 
of everyday technology and use information and communications technology and 
programmable toys to support their learning.” Även i den portugisiska läroplanen kan man 
läsa hur de ser på IKT: ”new languages present in children’s everyday lives”15. Tre olika 
motiv kan lyftas fram när det gäller IKT-utveckling i förskolan:  
 

1. Inlärningsaspekten - förändring och variation av arbetssätten. 
2. Arbetslivsaspekten - vad samhället och näringslivet förväntar sig av skolan vad gäller 

att förbereda barn inför ett framtida arbetsliv. 
3. Demokratiaspekten - datorkunskap behövs i en fungerande demokrati 16.  
 

Den pedagogiska situationen i skolan kan med olika verktyg i undervisningen göra lärandet 
tillgängligt för alla. Men för att informationstekniken ska kunna bidra till måluppfyllelse 
krävs att användaren kan lita på teknologin vad gäller både program och det faktum att 
utrustingen (hårdvara såsom datorer, surfplattor) faktiskt fungerar som den ska17. Den digitala 
tekniken har idag en självklar plats i de flesta barns vardag. Detta betyder trots allt inte att 

                                                             
12  Jedeskog, Gunilla (1998), s.53. 
13 Alexandersson, Mikael, Linderoth, Jonas & Lindö, Rigmor (2001). 
14 Ljung-Djärf, Agneta (2004). Spelet runt datorn: datoranvändande som meningsskapande 
praktik i förskolan. 
15 Plowman, Lydia & Stephen, Christine (2003). A ’benign addition’? Research on ICT and 
pre-school children, s.151. 
16 Jedeskog, Gunilla (1993). 
17 Specialpedagogiska myndigheten (2011). IT i lärandet för att nå målen. 



 7 

barnen har tillgång till dator i hemmet, om de använder den och i så fall i vilket syfte. Dock så 
verkar den vanligaste formen av datoranvändande bland barn vara datorspel och där det i 
hemmet främst är nöjet som står för huvudsyftet och där lärandet snarare blir en bifeffekt 18. 

Användandet av IT (informationsteknik) kan vara ensidigt i form av underhållning, men i 
skolarbetet kan det även ses som ett verktyg som är naturligt, flexibelt och modernt19.  
 
Datorn kan ses som en artefakt, dvs. ett ”redskap eller verktyg som mänsligheten utvecklat 
och använder när vi handlar i vår omvärld”20. Artefakter utgör grunden för utveckling och 
lärande. Vårt samhälle förutsätts att förändras och genom kunskaper från en generation till en 
annan har verktygen givits utrymme att utvecklas vidare. Så genom skapande och använding 
av artefakter (i detta fall datorn) ser vi till att vårt samhälle ständigt är i förändring och 
utveckling21. Vi lever i ett informationssamhälle där de digitala medierna gör avtryck hos 
alla22.  
 
2.2 Pedagogisk användning av datorer i förskolan  
De flesta beskriver datorns användningsområde som ett komplement till lärandet. De program 
man använder sig av är viktiga för innehåll och upplägg av lärandesituationer, där man 
poängterar vikten av programmen som ett stöd i lärandet, i motsats till program av styrande 
karaktär23. Datorn som komplement i traditionell undervisning sägs utgöra ett stöd för 
lärandet, men att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel har ibland förutsatt en 
förändring av yttre faktorer såsom t.ex. gruppindelningar. I och med denna förändring kan 
man inte med säkerhet säga att lärandet enbart berott på det datorstöd som funnits att tillgå24. 
IKT har förts in i utbildningsväsendet som ett användbart komplement till redan befintliga 
verktyg. I och med den digitala tekniken har också barnens möjligheter till lek förändrats 
vilket kan innebära en större variation till lek. Kroppslig lek och lek via digitala hjälpmedel 
blir mer lika i och med de nya tekniker som framträder med exempelvis pekvänliga ytor25.  
 
Pedagogiskt arbete med inriktning mot IT bör vara förankrad i handlingsplaner. Där 
uppföljning och utvärdering av arbetet utgör grunden för att kunna synliggöra de framgångar 
som framträder vid användning av IT. Det är viktigt att vi är medvetna om hur lärandet kan 
påverkas av IT och de för tiden pedagogiska verktyg som integreras i verksamheten26. ”Alla, 
allitfrån politiker, förvaltningschefer och skolledning till IT-chefer, IT-pedagoger, IT-
tekniker, specialpedagoger, pedagoger och assistenter behöver ha god kompetens om IT i 
lärandet”27. Studier visar vilket betydande inflytande pedagoger har huruvida tekniken görs 

                                                             
18 Ljung-Djärf, Agneta (2004). 
19 Specialpedagogiska myndigheten (2011). 
20 Ljung-Djärf, Agneta (2004), s.44. 
21 Ljung-Djärf, Agneta (2004). 
22 Specialpedagogiska myndigheten (2011). 
23 Alexandersson, Mikael, Linderoth, Jonas & Lindö, Rigmor (2001). 
24 Jedeskog, Gunilla (1993). 
25 Plowman, Lydia & Stephen, Christine. (2003). 
26 Specialpedagogiska myndigheten (2011). 
27 Specialpedagogiska myndigheten (2011), s.28. 
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tillgänglig i verksamheten eller inte. Där påverkar tidigare erfarenheter vilka kan visas sig 
vara både av begränsad art och påverkade av tveksamma attityder. Det beskrivs finnas tre 
alternativa sätt att hantera datoranvändningen i det pedagogiska arbetet: datorspel som 
belöning, integrerat med den ordinarie verksamheten samt som redskap för problemlösning 
för att utveckla barns lärande 28. Att interagera med datorn refereras till, både av föräldrar och 
barn, att leka med datorn, på samma vis som de skulle tala om att leka med diverse leksaker, 
då förskolemiljön ser ut på så sätt att leken präglar verksamheten29. Att utforska, kontrollera, 
skapa och uppleva genom datorprogram är alla begrepp för att beskriva vad barnen gör när de 
”spelar data”, vilka tillsammans kan benämnas som att helt enkelt använda datorn30.  
 
”Det finns inga entydiga och självklara motiv till att producera och använda pedagogiska 
datorspel”31. Men genom olika datorprogram kan lärprocesser förbättras. I och med att varje 
spelmoment har olika innehåll varieras också lärprocessernas syfte. Vad gäller pedagogiska 
datorspel så är de utformade utifrån på vilka sätt barn antas att lära sig. För att förhålla sig till 
de syften som ett pedagosiskt datorspel avses innehålla, är att leka med dem inte samma sak 
som att behärska dem. Här blir istället användingen en arena för barnen att skapa lustfyllda 
erfarenheter32. Datorspelets utformning är vad som avgör om ett program är ett pedagogiskt 
stöd för lärandet eller inte33. 
 
2.3 Fördelar respektive nackdelar med dator i förskolan 
Tillgången till IT i olika former är nödvändig i en lärandemiljö, men den kan inte alltid ses 
som en förutsättning för att utveckla ett lärande. Omgivningens komptenser är av stor 
betydelse, samt vilka inställningar till IT som framställs för barnen34. 
 
2.3.1 Fördelar 

Många forskare är överrens om att barn som använder IKT i samband med lärandet ser det 
som mer effektivt och roligt. Man kan se en ökning vad gäller samarbete och engagemang, 
samt intresse för ett mer undersökande arbetssätt. Att barnet lär sig mer effektivt vid 
användandet av datorprogram anses bero på den tid de lägger ner vid att nyttja dem, vilket 
kan ses som att programmen är mer underhållande än den tradionella undervisningen 35.  
 
 
 
 

                                                             
28 Ljung-Djärf, Agneta (2004). 
29 Plowman, Lydia & Stephen, Christine. (2003). 
30 Ljung-Djärf, Agneta (2004). 
31 Alexandersson, Mikael, Linderoth, Jonas & Lindö, Rigmor (2001), s.43. 
32 Alexandersson, Mikael, Linderoth, Jonas & Lindö, Rigmor (2001). 
33 Plowman, Lydia & Stephen, Christine (2005). Children, play, and computers in pre-school 
education. 
34 Specialpedagogiska myndigheten (2011). 
35 Alexandersson, Mikael, Linderoth, Jonas & Lindö, Rigmor (2001). 
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Pedagogiska datorprogram förklaras vara den kommande tidens läromedel: 
 
Om man ger skolbarnen kunskapsmaskiner som exempelvis låter dem ge sig in i olika 
virtuella världar, kan de få den kunskap de behöver utan att behöva läsa sig till den. De 
kan lära sig om Afrikas savanner genom att göra en resa dit via ett multimediaprogram. 
De kan få inlevelse i blodomloppets funktion genom ett interaktivt spel där man reser 
runt i artärer och vener i rollen som röd blodkropp […]36. 

 
Hur barn interagerar med varandra vid datorn beskrivs av ett ökat samarbete och i den termen 
också av en större grad kommunikation. Detta i jämförelse med aktiviteter som anses vara av 
det mer sedvanliga slaget, som till exempel att bygga med klossar eller att lägga pussel. 
Turtagande och att både efterfråga samt att ge hjälp är andra positiva effekter som kunnat ses 
bland förskolebarn där de på ett engagerat sätt samspelat vid datorn37. Det finns både föräldrar 
och lärare som anser att ”computers can make a key contribution to children’s social and 
intellectual development”38.  Det finns en nära relation mellan begreppen att leka och att lära. 
Genom att de i leken lär vad som ses som betydelsefullt bör i sin tur leda till nya situationer 
för läraren att anamma och lära ut39.   
 

2.3.2 Nackdelar 

Att IKT skulle medföra enbart fördelar för barnens lärande är inte en självklarhet. En 
förändrad verksamhet och tillgången till ny teknik behöver nödvändigtvis inte leda till ett ökat 
lärande40. Pedagoger tycker sig se ett intresse hos de flesta barn vad gäller att spela vid datorn. 
Det som ska tilläggas är att de inte alltid med säkerhet har kunnat se vad, hur, eller i vilken 
utsträckning ett lärande har skett41.  
 
Datorn är ett verkyg skapat för vuxna att använda sig av, vilket barn sedan förväntas anpassa 
sig efter. I barnets unga år arbetar hjärnan hårt. Innan barnet har fyllt sju år anses ett 
datoranvändande förhindra de kunskapsmässiga uppgifter som hjärnan förväntas inhämta42. 
Användingen av datorn sägs ta upp plats från de kogntitiva resurser som skulle kunnat 
användas vid andra inlärningområden. I och med den ökade genomslagskraft som IKT haft i 
skolan, har både föräldrar och lärare ifrågasatt dess relation till den kunskap om social, 
emotionell och kogntiv utveckling som de behöver. Det framkommer tveksamma 
uppfattningar huruvida datorn ska få ta tid från övriga aktiviteter. Dessa uppfattningar antyder 
risken att datorn kommer hindra andra möjligheter för barnen vad gäller utveckling av 
språket, leken och skapandet. 
 

                                                             
36 Alexandersson, Mikael, Linderoth, Jonas & Lindö, Rigmor (2001), s.23. 
37 Ljung-Djärf, Agneta (2004). 
38 Plowman, Lydia & Stephen, Christine (2003), s.151. 
39 Plowman, Lydia & Stephen, Christine (2005). 
40 Alexandersson, Mikael, Linderoth, Jonas & Lindö, Rigmor (2001). 
41 Plowman, Lydia & Stephen, Christine (2005). 
42 Plowman, Lydia & Stephen, Christine (2003). 
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Lärarnas kunskaper om datorns användingsområde är av stor betydelse för barnens eventuella 
lärande. Begränsade erfarenheter hos lärarna ger inte barnen de förutsättningar de behöver för 
att ett lärande ska kunna ske43. Svårigheter med att hantera och memorera olika program 
syftar många lärare till är anledningen när det kommer till vilket utbud de har att erbjuda 
barnen44. Datorpogram anses höja motivationen hos barnen när det gäller inlärning. Men att 
enbart se programen som en faktor för lustfyllda upplevelser är att använda sig av en 
kunskapssyn som kan tolkas som väldigt ensidig45.  Att ”lärandet i sig ses som en så tråkig 
aktivitet att den måste kläs i en attraktiv form”46.  
 
Teknologin har möjlighet att spela en större roll i barnens lärande. För att den ska kunna vara 
ett aktivt verktyg behövs att fler datorer finns tillhanda i våra lärmiljöer47. Förutom de 
pedagogiska konsekvenser som kan uppstå, tas annan tänkbar kritik upp som gör att datorn 
inte får så mycket plats i barnens lekvärld. Det efterfrågas inte bara mer kunskaper att lära sig 
datorns förutsättningar, det behövs också hjälp att kunna välja lämpliga program för barnen 
att arbeta med, en aktiv teknisk support och en budget som tillåter kostnader för de 
programvaror som kan tänkas behövas48.  
 
 
 
 

                                                             
43 Ljung-Djärf, Agneta (2004). 
44 Jedeskog, Gunilla (1993). 
45 Alexandersson, Mikael, Linderoth, Jonas & Lindö, Rigmor (2001). 
46 Alexandersson, Mikael, Linderoth, Jonas & Lindö, Rigmor (2001), s.25. 
47 Plowman, Lydia & Stephen, Christine (2003). 
48 Plowman, Lydia & Stephen, Christine (2005). 
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3. Metod 

 
I detta avsnitt presenteras och motiveras valet av metoder som använts i denna studie. Urval 
av informanter, val av instrument, hur studien har genomförts, analys utifrån val av 
tillvägagångssätt, samt vilka etiska ställningstaganden som uppmärksammats.  
 

3.1 Urval 
Valet av de tillfrågade informanterna skedde genom personliga kontakter, och vidare genom 
ett snöbollsurval (kontakt med personer som anses relevanta för undersökningen för att 
därefter genom dem komma i kontakt med ytterligare personer49). Pedagogerna kontaktades 
sedan utifrån dennes relevans vad gäller erfarenhet och intresse för arbetet med surfplatta i 
förskolan. I denna studie valdes totalt tre intervjupersoner ut från en och samma förskola. Två 
av dessa var verksamma förskollärare i förskolan, varav den tredje arbetade som rektor. I 
studien kommer informanterna att ges fingerade namn (Lisa, Karin och Maria). Samtliga av 
intervjupersonerna var kvinnor och hade i genomsnitt arbetat 20 år inom skolans verksamhet. 
Förskolan där studien genomfördes var belägen i en mindre ort utanför Umeå. Barnens åldrar 
var blandade från 1-5 år och verksamheten var organiserad i två olika avdelningar.  
 
3.2 Instrument 
Intervjufrågorna (se bilaga 1) har utformats utifrån studiens syfe och frågeställningar där 
intentionen är att få en djupare kunskap om användning av iPad i förskolan. Intervju anses 
vara den metod som är mest använd vad gäller kvalitativ forskning, då man vill eftersträva 
deltagarnas perspektiv, dvs. vad som är viktigt och betydelsefullt för dem. I denna studie har 
en blandning av semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer genomförts. I en semi-
strukturerade intervju kan frågorna vara allmänt formulerade och det finns även utrymme för 
ytterligare frågor. Vad gäller den ostrukturerade typen av intervju brukar intervjuaren använda 
sig av en intervjuguide med allmänna frågor som har som mål att täcka intervjuns syfte50.  
	  
3.3 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes vid två olika tillfällen. Vid första tillfället intervjuades de två 
pedagogerna, dock enskilt och vid olika tidpunkter under dagen. Vid de andra tillfället 
genomfördes den sista intervjun med förskolans rektor. Intervjuerna tog mellan 35-60 minuter 
att genomföra. Vid genomförandet av intervjuerna spelades samtalen in med hjälp av en 
diktafon. Att använda sig av ljudinspelning i sina intervjuer innebär att fullt fokus kan ligga 
på vad intervjupersonen säger51.  ”Detta tillvägagångsätt är viktigt för den detaljerade analys 

                                                             
49 Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 
50 Bryman, Alan (2002). 
51 Bell, Judith (2006). Introduktion till forskningsmetodik. 
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som ofta krävs vid kvalitativa undersökningar och för att man ska kunna fånga 
intervjupersonernas svar i deras egna ordalag”52. 
 
3.4 Analys 
Intervjuerna har transkriberats, ett tillvägagångssätt som hjälper att bättra vårt minne genom 
att genomgående gånger lyssna igenom intervjupersonernas svar53. Efter att intervjuerna har 
lyssnats igenom och nedtecknats har svaren kategoriserats utifrån studiens olika tematiska 
frågeställningar. Kategoriseringen i studien bygger på ett resonemang om kontextens 
betydelse där såväl resultatets helhet som delar beaktas54. 
 
3.5 Etiska ställningstaganden 
Innan intervjuerna genomfördes fick de medverkande intervjupersonerna ta del av en 
introducerande förklaring av vad undersökningen går ut på. I introduktionen har författarens 
roll i undersökningen förklarats. De intervjuade har fått ta del av studiens syfte, varför 
personen valts ut för insamlande av empiri och att all information som informanten lämnar 
kommer att behandlas konfidentiellt. De har informerats om att deltagandet är frivilligt och att 
de svar de lämnar inte kommer att kunna identifieras. Slutligen har tillagts att 
intervjupersonen kommer att ha möjlighet att ställa övriga frågor 55. 
 
 
 

 
 
 
 

                                                             
52 Bryman, Alan (2002), s.306. 
53 Bryman, Alan (2002). 
54 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1991). Forskningsmetodik: om kvalitativa 
och kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 
55 Bryman, Alan (2002), s.131. 



 13 

 

4. Resultat 

 

Utifrån en intervjuguide har samtal med verksamma pedagoger legat som grund för 
nedanstående resultat. Resultaten kommer att presenteras under olika teman som alla knyter 
an till den tidigare forskning som gjorts i samband med studien.  
 

4.1 iPad som verktyg i förskolan 
På den aktuella skolan hade det gjorts stora IT-satsningar och det diskuterades även hur IT-
satsningen skulle kunna se ut i förskolan. Vad ser man framöver att IT i förskolan skall handla 
om? Och skall iPad vara en del av det? Att ta in iPad i förskolan följer givetvis det faktum att 
ny teknik ska introduceras i förskolan, vilket också är en del av läroplanen. Att tekniken tar 
större plats i dagens förskola ger alla barn möjlighet att följa med i utvecklingen på lika 
villkor, då alla barn inte har samma förutsättningar hemma. Pedagogerna på förskolan blev 
erbjudna att prova iPad som ett verktyg i förskolan. De hade inga förkunskaper om iPad sedan 
tidigare och såg det som ett tillfälle att prova på.  
 
Erbjudandet om användning av iPad kom på initiativ från rektorn. Det var hon som köpte in 
dem och gav förskolepersonalen möjlighet att prova dem. Fem stycken iPads köptes in våren 
2011 och skulle till en början gå runt hos alla förskolor inom kommundelen, men efter ett 
möte bestämdes att alla iPads skulle stanna på en och samma förskola. Detta för att se något 
resultat och kunna se en utveckling. Arbetet med iPad var nytt för alla i arbetslaget och de 
flesta var fundersamma över detta nya verktyg. Hur insatt man är i tekniska moderniteter 
beror mycket på användarens intresse och ålder, och intresset i arbetslaget har visat sig väldigt 
olika. Det finns förutom dem som visat positivt intresse för iPaden även de som visat sig vara 
mindre positivt inställsamma till att lära sig den och som inte tänkt tanken att erbjuda den till 
barnen i vissa situationer. Det finns en iPad på varje avdelning så möjligheten att jobba med 
den bör finnas, anser en av pedagogerna.  
 
Enligt informanterna är det viktigt att tänka på hur man introducerar ett nytt verktyg för 
föräldrarna. I detta fall presenterades arbetet så som att: ”Nu har vi fått iPads och vi ska prova 
om det kan vara ett pedagogiskt verktyg” (Maria). De hade i efterhand gärna utvecklat den 
informationen och exempelvis presenterat vilka appar (app: en förkortning av engelskans 
application som betyder programvara56) som de tänkt arbeta med, ”de här är bra därför att…” 
(Lisa) vilket skulle givit föräldrarna lite mer kunskap om arbetet med iPaden. Det finns 
föräldrar som tycker  det är väldigt positivt och bra att de använder sig av iPad i 
verksamheten, medan andra anser att deras barn får den utvecklingen hemma. De som har 
iPads hemma kanske inte tycker att deras barn behöver sitta med den på förskolan, men 
många av dem som är positiva till arbetet har mest troligt ett teknikintresse.  
 

                                                             
56 Gällhagen, Lena & Wahlström, Elisabeth (2011). Lär och lek med surfplatta i förskolan. 
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Många i förskolepersonalen tyckte att det var väldigt jobbigt att lära sig den nya tekniken i 
början när de inte visste hur iPaden fungerade. Några tog hem varsin iPad under sommaren 
2011 för att lära sig dess funktioner och hur den skulle kunna användas som ett verktyg i 
verksamheten. ”iPaden som ett verktyg förutsätter att du är intresserad och att du vill lära dig” 
(Maria). De tycker att det är jättebra att låna hem iPaden och bekanta sig med den innan man 
använder den i arbetet tillsammans med barnen. Om en förskola ska få uttrycka sig att de 
arbetar med iPad som verktyg i verksamheten, krävs att alla kan använda den i samma 
utsträckning. ”Om ett arbetslag jobbar med iPads där alla kan använda iPaden som ett 
pedagogiskt verktyg, då är det ett pedagogiskt verktyg för den gruppen” (Maria). Om det 
istället bara är en person som använder iPaden som ett pedagogiskt verktyg och driver det 
framåt så är det inte ett verktyg som arbetslaget äger tillsammans. Man kan ha olika områden 
att ansvara för, men det innebär inte att det får finnas avsaknad av kompetens hos övriga i 
personalen.  
 
En blogg startades som ett sätt att skapa dialog om användandet av iPad. Bloggen var endast 
öppen för pedagogerna som arbetar på förskolan med anledning till att de skulle kunna känna 
sig fria att uttrycka sig utan att rikta sig utåt mot allmänheten. I bloggen kunde de skriva om 
olika appar, hur det upplevde att det gick i arbetet med barnen samt hur de resonerade och 
tänkte kring iPad som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten. Många pedagoger tyckte att 
det var jobbigt att uttrycka sig i skrift, och kunde inte se hur bloggen kunde användas som ett 
verktyg för reflektion. I och med detta så har bloggen legat vilande sedan julen 2011. Det är 
en äldre kår bland pedagogerna på förskolan, vilket kan ha påverkat att ingen kände drivet och 
tryggheten och det faktum att se iPaden som ett nytt sätt att upptäcka.  
 
Alla pedagoger i denna studie är överens om att iPaden ska vara ett kompletterande verktyg i 
verksamheten och inte ta bort något annat lärande bara för att det är nytt och modernt. 
 

4.2 Användning av iPad i förskolan 
Som personalen på förskolan upplever det så ser barnen användandet av iPaden mest som ett 
spel. I och med att de vågar prova på lär de sig hela tiden något nytt, men frågan är hur 
medvetna de är om att ett lärande sker. iPaden har använts på samlingar inomhus med de 
yngre barnen där de exempelvis tränat olika färger. De barn som inskolades i våras har inte 
haft möjligheten att prova på iPaden ännu medan de som är mellan 2-3 år har suttit mycket 
med en app som heter Stora Pekboken (en app med olika kategorier på exempelvis djur eller 
fordon där en röst berättar vad som finns på bilden när du trycker på den). När de 
introducerade iPaden fick barnen sitta mycket ensamma, utan pedagog vid sin sida. Steg ett 
var att låta barnen använda iPaden fritt, där de genom att leka med den fick möjlighet att 
utforska den. Men innan de lärde sig behärska de olika apparna fick barnen lära sig några 
olika funktioner på iPaden såsom hur man startar den, ändrar volymen och öppnar program 
osv. Under tiden fick personalen fundera på vad de ville använda iPaden till och hur. Det 
kunnande som finns bland pedagogerna vad gäller iPaden är väldigt skiftande, samt den vilja 
som finns i hur man kan utveckla dess användningsområden. 
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Före jul 2011 fick personalen på förskolan frågan hur de ville arbeta med iPaden. En 
avdelning valde att arbeta mot en hel barngrupp medan en annan avdelning valde att jobba 
med ett specifikt barn utifrån ett specifikt syfte. På den avdelning som valde att jobba med 
iPaden mot ett enskilt barn var det en pedagog som tog ansvaret för ett barn på fyra år som är 
i behov av särskilt stöd där dennes språkutveckling är försenad. Projektet varade i fyra veckor 
och det enda redskap pedagogen använt sig av har varit appen Stora Pekboken.  
 
Användandet av iPaden bör begränsas och som pedagog bör man tänka sig för när man 
erbjuder den, så man inte alltid erbjuder den vid samma tidpunkter på dagen, då det kan 
medföra en risk att det alltid blir samma barn som använder den. De har ibland använt ett 
timglas för att på så sätt begränsa användandet och för att alla ska kunna prova på. Annars blir 
det lätt så att vissa barn sitter hela tiden, medan de som inte vågar ta för sig i lika stor 
utsträckning knappt får möjligheten att sitta vid iPaden. Pedagogerna på förskolan önskar att 
de kunde sitta ner med barnen när de använder iPaden. Men de tycker att tiden känns svår att 
få att räcka till att gå ifrån med ett eller två barn när man har en hel barngrupp. Den svåraste 
biten är att få tid att sitta med det enskilda barnet. ”Man måste ju vara med och vara 
närvarande för att se lärandet” (Lisa). Det är där tiden finns som kunskapen om barnets 
lärande kan uppmärksammas. Med mer tid kan man utmana dem att komma vidare i sin 
utveckling. Användningen av iPaden skulle kunna finnas med i dokumentationen om barnens 
utveckling och lärande.  
 
Vad gäller intresset för iPad så brukar barnen fråga efter att få sitta med den, och då är det 
främst de äldre barnen som efterfrågat den. En del använde den till att ta kort och spela in sig 
själv medan andra ville spela spel. Samarbetet runt iPaden har fungerat bra och de har kunnat 
sitta flera barn runt den utan att störa sig på varandra. De som är duktigast och mest nyfikna 
på iPaden är just barnen. De har visat sig vara väldigt intresserade, orädda, nyfikna och lär sig 
otroligt snabbt. Samtidigt finns de barn som visat sig behöva mer tid och för att få med dessa 
barn behöver man som pedagog få sitta ned tillsammans med barnet och visa hur iPaden eller 
en app fungerar. Man måste ge dem den tid de behöver, innan de så småningom tar steget att 
våga prova själva.  
 
På förskolan finns alla förskolans mål samlade i ett häfte. Med hjälp av detta kan syftet med 
en app jämföras med föreskrivna målen, och det är först då man kan börja tänka på hur appen 
kan användas för att uppfylla de mål som präglar verksamheten. Genom att prata ihop sig vad 
gäller vilka appar som kan tyckas finnas med som ett grundutbud på förskolans iPads, kan 
detta  underlätta när man ska arbeta med ett barn, att inte behöva leta reda på en iPad som har 
just den appen du behöver. Vissa appar tränar bara en sak, medan det finns andra som täcker 
in olika läranden. Något som tränas på alla appar är finmotoriken. Det gäller att välja appar 
som ger mycket utifrån ett pedagogiskt syfte och det är därför det är viktigt att prova de olika 
apparna innan de presenteras för barnen. När man arbetar med en app tillsammans med 
barnen är det viktigt att man för en dialog med barnet och ställer frågor, ”Vad händer om man 
trycker där? Eller om du gör så? Eller…” (Lisa). Detta blir då ett sätt att uppmärksamma 
lärandet för barnen.  
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I ett framtida arbete med iPaden som verktyg i förskolan skulle de vilja se iPaden mer 
lättillgänglig för barnen så att barnen själva kan välja att arbeta med den. Men först måste 
utbudet av appar ha ändrats och eventuellt att de har sorterats i olika mappar utifrån dess olika 
syften. För att uppmärksamma barnen på att det sker ett lärande och att de inte ”bara” spelar, 
måste pedagogen försöka hitta appar som är utformade främst i pedagogiskt syfte. Att 
använda sig av appar där innehållet inte ska gå så fort som möjligt att genomföra kan vara en 
idé. Det kanske inte upplevs som lika spännande för barnen, men det kan fortfarande bli ett 
lustfyllt lärande. För att få inspiration och tips om appar finns många bloggar på nätet, 
exempelvis Pappas appar och på Facebook finns en grupp dit du kan vända dig om du har 
några funderingar kring arbetet med iPad.  
 
Vad gäller appar så använder de sig mycket av memoryspel, sagor och sånger, vilka också är 
trevliga att arbeta med. Ibland har de använt sig av sagor vid samlingarna och det finns många 
olika sagor. Det finns dem som bara har bilder där pedagogen får läsa själv samt appar där 
sagorna läses upp. Appar som de jobbat mycket med är Stora Pekboken och Clean Up (som 
går ut på att sortera och kategorisera). De yngre barnen sitter mycket med pussel och 
plockslådor. Men de föredrar såklart ett fysiskt pussel i jämförelse med ett pussel i iPaden. I 
och med att det finns så stor tillgång av både pussel och böcker på förskolan, så upplever 
personalen inte att tillgången av material skulle vara större i iPaden eller att den skulle vara 
smidigare än att gå till biblioteket.  
 
Det finns en iPad med 3G (trådlös internetuppkoppling) som de fick tillgång till i vintras och 
därmed inte riktigt hunnit med att använda. De skulle vilja ta med sig denna ut i skogen och 
med hjälp av denna söka information om djur och natur. Att ta med sig iPaden i verksamhet 
ute för att se på insekter och blommor när man går från gården eller är i skogen, utesluter inte 
användandet av luppar och förstoringsburkar, utan iPaden ses som ett kompletterande verktyg 
i förskolans vardag. De har tagit med sig iPaden ut för fota med, men anser att en 
digitalkamera fungerar lika bra. I ett fortsatt arbete med iPad till hösten skulle personalen vilja 
se att iPaden fanns med som en planerad aktivitet, men att det beror på den barngrupp de har 
då och vad de väljer att lägga fokus på.  
 
4.3 Fördelar respektive nackdelar med användandet av iPad 

4.3.1 Fördelar 

Personalen ser iPaden som ett verktyg både för pedagoger och barn. För pedagogerna blir 
iPaden ännu ett verktyg att använda sig av och vad gäller barnen lär de sig att samarbeta, de 
tränar på att ge och ta, samt turtagning. Det finns ett stort utbud av appar för barn i förskolan. 
I början var utbudet av appar på svenska inte så brett, men i och med att utvecklingen av iPad 
gått så fort har också det svenska utbudet ökat. Företaget Natur och Kultur jobbar med att 
utveckla appar som även skall vara ur pedagogisk synvinkel. I appstore finns möjligheten att 
precisera sin sökning av appar och genom att t.ex. söka på ett företag kan pedagogen bli 
hänvisad till fler appar som företaget skapat.  
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I vår mångkulturella värld händer det att vi möter barn som är i behov av att tala olika språk. 
Om man har barn med olika modersmål skall också förskolan genomsyras av de språken. 
Enligt personalen är det inte alltid lätt att få tag i bilderböcker, musik eller film på alla språk, 
men med hjälp av iPaden och apparna har det blivit mycket enklare. De har kunnat se att 
iPaden intresserar barnen mer än t.ex. en pekbok i bokform, ”böcker läser vi ju varje dag, det 
här blir ju någonting annorlunda” (Karin), något som visat sig genom att barnen givit 
pedagogen väldigt mycket uppmärksamhet när de arbetat med iPaden.  
 
Den pedagog som arbetat med det enskilda barnet och dennes språkutveckling har kunnat se 
en stor förbättring i barnets verbala uttrycksförmåga. Från att endast ha talat några få ord kan 
barnet nu uttrycka sig med flerordsmeningar och göra sig förstådd hos de andra barnen. Det 
har bidragit till att barnet fått de lättare att ta kontakt med andra barn, vilket tidigare visat sig 
som väldigt framfusigt med kroppskontakt. Barnet har visat sig vara gladare och det är färre 
konflikter runt barnet. Även föräldrarna har påpekat denna förändring i positiv bemärkelse. 
Om denna utveckling endast beror på arbetet med iPaden eller mognad har pedagogen svårt 
att avgöra, men hon tror att iPaden varit en bidragande orsak.   
 
I intervjuerna har framkommit att iPaden har varit bra på så sätt att den fått en väldig 
genomslagskraft i förskolan. Det är ett verktyg som många hanterar att köpa in, och där 
användandet går att anpassa utifrån de appar man väljer att ladda ner.  En positiv överraskning 
för dem som arbetat med iPaden har varit hur tåliga de är. Displayen har blivit repig i och 
med att de inte haft någon skyddsplast, men trots att de åkt i golvet några gånger så har de 
fortsatt att fungera som vanligt.  
 
4.3.2 Nackdelar 

Pedagogerna på förskolan har nämnt svårigheter vad gäller att se om det lärande som sker i 
verksamheten berott på iPadanvändningen eller inte. De poängterar hur viktig den sociala 
biten och leken är i förskolan, och hur ett extremt användande av iPaden kan påverka i den 
mening att de inte hinner med den sociala biten, att umgås och leka med sina kompisar. Det är 
därför dem anser att en begränsning av användandet är så pass viktig. Men det beror självklart 
på situationen, vissa barn kanske nöjer sig med att sitta med iPaden bara en liten stund. Men 
de föräldrar som ser sina barn sitta med iPaden varje dag funderar nog på om deras barn gör 
något annat under deras dagsvistelse på förskolan. En nackdel med utbudet av apparna är när 
det inte motsvarar pedagogernas förväntningar. De appar som låter spännande när de läst om 
dem har sedan de laddat hem dem upptäckt att de inte varit något att ha. Alla informanterna i 
studien berättade om en app som de ansåg vara olämplig för barnen, Fruit Ninja. Barnen blev 
uppskruvade och en del t.o.m. stressade och aggressiva och där Pedagogerna ifrågasatte dess 
syfte. Det finns enligt personalen många konstiga appar där syftet är att ifrågasätta. 
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En nackdel med vissa pekböcker är att de inte beskriver vad bilderna föreställer för barnet, 
eller de appar där bilderna inte är riktiga foton. De tycker det är synd att det är så få appar 
som är skapade av pedagoger. De flesta appar har skapats för att matcha vad som förmodas 
vara barnens behov, istället för att eftersträva vad en pedagog vill få ut av samma app.   
 
När de har tittat på användandet av iPad ur en ekonomisk synvinkel har de kommit fram till 
att man inte alltid får det man betalar för. En app som kostar sju kronor låter inte mycket, men 
om en förskola köper in 100 appar är de genast uppe i en större summa pengar och där kanske 
bara en av alla apparna har varit något för den aktuella förskolan i denna studie. Du antas tro 
att en app som är dyrare ska vara bättre, men i verkligheten kan de skilja ytterst lite. Enligt 
pedagogerna är det sällan du får veta vad det är du betalar mer för. Deras erfarenheter säger 
att de flesta appar inte är pedagogmässigt bra och att de sällan visar på ett väl genomtänkt 
genusperspektiv.   
 
I och med att iPaden är ett nytt verktyg så har pedagogerna försökt lära sig den. Det har dock 
funnits väldigt få kurser i hur man kan använda den. Den hjälp de fått har främst varit 
uppmaningar att om att själva läsa sig information, ladda ner appar och testa sig fram. På 
skolan har det varit svårt att få iPaden kompatibel med dess befintliga nätverkssystem. De har 
fått lägga ner mycket tid på att ladda ner samt uppdatera appar, och ”viljan, orken, 
möjligheten att ägna sig så mycket åt ett nytt verktyg är små” (Maria). De tycker att det är en 
sak att se iPaden som ett pedagogiskt verktyg, men just tekniskt sätt har den mest strulat.  
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5. Diskussion 

 

I detta avsnitt presenteras en diskussion utifrån de metodval som studien bygger på. I en 
jämförande diskussion kommer den tidigare forskningen att behandlas tillsammans med det 
resultat som framkommit.  
 
5.1 Metoddiskussion 
Antalet av informanter som deltagit i denna studie hade kunnat vara fler i den bemärkningen 
att resultatet mest troligt hade visat sig få en större variation. Detta då urvalet av informanter 
alla arbetar på samma arbetsplats och där de alla delar samma positiva inställning. Fler 
intervjuer med exempelvis pedagoger från en annan förskola hade kunnat bidra till den 
variation av resultat som studien hade kunnat omfatta. Det bör dock tilläggas att resultatet i 
sig inte är påverkat i den benämningen att studiens syfte inte skulle ha besvarats. Den 
intervjuguide som använts som grund för att besvara studiens frågeställningar har visat sig 
uppfylla sitt syfte. Det vill säga, att intervjufrågorna har bidragit till att informanternas svar 
kunnat leda till vad som efterfrågats av studiens syfte och frågeställningar. Att 
intervjupersonerna intervjuades enskilt tillät dem att uttrycka sig fritt utan att behöva hålla 
tillbaka information som de kanske inte delat med sig av med fler informanter i samma rum. 
En gruppintervju var därför inte aktuell då den kan leda till att intervjupersonerna lätt 
påverkas av varandra, vilket kan ge felaktiga beteenden och synpunkter57. I och med att 
intervjuerna spelades in så bör det finnas en medvetenhet om att metoden kan ha skapat 
hämningar hos de intervjuade. Det inspelade intervjuerna har transkriberats och till kritiken 
hör att processen är väldigt tidskrävande och kan leda till ”högar” av insamlat data58.  
 

5.2 Motiv till iPad i förskolan 
I både tidigare forskning och det som framgår av studiens resultat beskrivs samhällets snabba 
utveckling som en viktig ståndpunkt för förskolan att anamma59. Ny teknik är alltså en viktig 
del i samhällsutvecklingen och där vi behöver introduceras redan i tidig ålder. Att förskolan 
väljer att göra sig mottaglig för denna typ av utveckling framkommer dels som ett nytt mål i 
förskolans reviderade läroplan, men också där barnen i allt större utsträckning är vana 
användare av ny teknik. 
 
Datoranvändande har under flertalet år benämnts som ett framtidens redskap, något som 
verkligen visar sig nu i och med de stora satsningar som görs vad gäller att introducera nya 
digitala verktyg i förskola och skola. Något som uppmärksammas är att inte ta för givet att 
alla barn lever efter samma villkor vad gäller den nya tekniken. Trots att datorer är så pass 
invävda i de flesta hem så har inte alla barn den tillgången som krävs för att utveckla den 

                                                             
57 Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. 
58 Bryman, Alan (2002). 
59 Lärarens handbok (2011). 



 20 

kompetens som samhället efterfrågar. Just därför är implementeringen av nya tekniker i 
förskolan såsom iPad ett så pass viktigt verktyg för att kunna ge alla barn samma 
förutsättningar att lyckas i ett snabbt växande informationssamhälle.  
 

5.3 Pedagogisk tillämpning av iPad 
Att enkelt avfärda datorspel som enbart begränsade till underhållning och slöseri med 
tid är att underskatta och bortse från deras betydelse som kulturella redskap som i likhet 
med andra artefakter existerar i ett visst kulturellt sammanhang60. 

 
Hur tolkar vi egentligen begreppet ”att spela dator”? I tidigare forskning framhålls att barn 
använder detta begrepp oberoende av syftet för användningen, vilket framkommit där 
pedagoger observerat hur användandet sett ut för olika barn. I resultatdelen framkommer 
också begreppet ”att spela” på iPaden. Men detta utan att pedagogerna egentligen 
uppmärksammat begreppet vad gäller att se hur barnen använder iPaden när de spelar. 
Datorspel hjälper barn att socialiseras in i ett samhälle där den digitala tekniken blivit 
central61, men ”samtidigt förknippas barns fritidsbruk av datorer snarast med faror, problem 
och skadeverkningar”62. 
 
När man arbetar med IT i olika former och använder det som pedagogiskt verktyg är det 
viktigt att pedagogerna funderar över vilket lärande de vill ska uppmärksammas. Samt att de 
är medvetna om hur ett lärande kan påverkas av ett nytt läromedel. När man pratar om 
program är det i relation till datorn, medan begreppet app är i förhållande till iPad. Det är 
dock båda begrepp som bör innefatta samma syfte, att det ska finnas ett innehåll och ett 
upplägg som präglas av verksamhetens mål. Dess främsta uppgift är att utveckla barns 
lärande.  
 
iPaden är ett verktyg som beroende på hur man väljer att använda det också kan ses som ett 
pedagogiskt verktyg. Vare sig det rör sig om att sitta och arbeta vid en dator eller om en iPad 
är ditt redskap, är pedagogernas inflytande av vikt för huruvida verktyget presenteras för 
barnen. Något som ökar lärandet vad gäller vilka utvecklingsmöjligheter som ges är hur 
iPaden, till skillnad från datorn, är ett verktyg som är lätt att förflytta efter önskemål. iPaden 
ses som ett smidigt verktyg att ta med ut med barnen för att exempelvis utforska 
verksamhetens närområden. Med trådlös uppkoppling kan snabbt information införskaffas 
utan att man för den delen behöver ha med sig diverse uppslagsverk. I arbetet med datorn kan 
givetvis ett liknande lärande ske, men inte i samma utsträckning. Något som framkommer i 
både den tidigare forskningen och i resultatet är hur datorer och iPad båda beskrivs som ett 
verktyg som används i kompletterande syfte, och att de inte är något som ska ta över 
förskolans vardagliga verksamhet.   
 

                                                             
60 Ljung-Djärf, Agneta (2004), s.27. 
61 Ljung-Djärf, Agneta (2004). 
62 Ljung-Djärf, Agneta (2004), s.27. 
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5.4 Konsekvenser 

5.4.1 Positiva konsekvenser av iPad i förskolan 

Forskare och pedagoger har uppmärksammat och är överrens om att användning av digitala 
hjälpmedel hjälper barn att samarbeta, samt hur de visar på ett ökat engagemang för lärandet. 
En annan positiv effekt som kunnat ses i barnens interaktion med varandra är hur de har 
utvecklat sin förmåga vad gäller turtagning.  
 
I resultatet framförs en positiv bild av iPaden som verktyg för de barn som i förskolan har 
andra modersmål än det svenska språket. Detta är något som också uppmärksammats i 
tidningen Förskolan där de pekar på de utvecklingsmöjligheter som apparna kan ge. De tar 
exempelvis upp hur man i förskolan genom att använda appen Google Translate kan hjälpa de 
barn som behöver introduceras in i det svenska språket. Detta genom att Google Translate gör 
en översättning från barnets modersmål till det aktuella språk som råder på förskolan63. 
 
Leka och lära är två begrepp som uppfattas att stå i nära relation till varandra och hur detta 
uttrycker sig i den vardagliga verksamheten kan visa sig på olika sätt. Exempelvis hur det 
barn som genom en förbättrad språkutveckling gavs möjligheten att göra sig förstådd hos sina 
förskolekamrater. Där visar sig lärandet väldigt tydligt i förhållande till det vertyg som 
använts för att skapa dessa förutsättningar, ett verktyg som barnet kunnat ge sin fulla 
uppmärksamhet. Föräldrar liksom forskare och pedagoger ser datorer som ett verktyg som 
kan skapa förändringar hos barnet i en positiv bemärkelse.  
 

5.4.2 Utmaningar med iPad i förskolan 

Något som framkommer i den tidigare forskningen och av pedagogerna i denna studie är 
frågan om man kunnat se om eller vilket lärande som skett. Med andra ord så är det inte en 
självklarhet att ett digitalt hjälpmedel bidrar till ett lärande hos barnen. I förskolan poängteras 
vikten av leken som en otroligt viktig del i barnets sociala utveckling. Detta är något som 
både föräldrar och lärare uttrycker en oro över, huruvida den digitala tekniken skall få ta tid 
från den sociala biten vad gäller att leka med sina vänner.  
 
I och med att teknologin i allt större utsträckning introduceras inom förskoleverksamheten 
kräver detta att pedagogerna är intresserade av att lära sig dessa verktyg. En pedagog som inte 
kan eller vill anamma kunskapen om ett nytt verktyg blir en begränsing i det avseendet att han 
eller hon hämmar barnet från att ta del av samhällets tekniska utveckling. Vad som kan ses 
som negativt från pedagogernas sida är det utbud av datorprogram och appar som finns att 
tillgå och erbjuda barnen. Det pedagogiska syfte som pedagogerna efterfrågar matchar inte 
det utbud som finns. Förutom de pedagogiska följder som tagits upp i studien har också 
tekniska svårigheter framkommit samt de kostnader som verktyget kan komma att kräva.  

                                                             
63 Förskolan nr 3/12, s.49. 
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5.5 Vidare forskning 
Det framkommer hur satsningar gjorts för att introducera digitala verktyg i 
förskoleverksamheten. Så med förståelse för att detta arbetssätt är så pass nytt borde fortsatt 
forskning inom ämnet göras då pedagogerna hunnit bekanta sig med redskapet ytterligare. 
Något som vidare skulle tänkas vara av intresse för detta forskningsområde är hur barnen ser 
på iPaden, hur de använder den och vilka möjligheter som finns vad gäller att uppmärksamma 
sitt eget lärande.     
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7. Bilaga 1 

 
Intervjuguide 

 
 
Bakgrundsfrågor: 

• Ålder? 

• Yrke? 

• Antal år i verksamheten? 

• Tidigare erfarenheter av datoranvändning i förskola? 

 

Huvudfrågor: 

1. Varför används iPad i förskolan? 

−  Vad visar barnen för intresse av iPaden? 

−  Hur visas intresset? 

−  Ge exempel? 

 

2. Hur används iPad i arbetet med barnen? 

−  Exempel? 

−  I vilket syfte? 

−  Hur uppmärksammas att ett eventuellt lärande skett? 

−  Hur följs lärandet/aktiviteten upp? 

−  Hur borde det följas upp? 

 

3. Vilka fördelar kan ni se vid användningen av iPad i förskolan? 

−  På vilket sätt ses användningen som en fördel? 

−  För vem ses fördelarna?
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4. Vilka nackdelar kan ni se vid användningen av iPad? 

−  På vilket sätt ses användningen som en nackdel? 

−  För vem? 

−  Hur skulle nackdelarna kunna vändas till fördelar? 

 

5. Hur ser ni på det framtida arbetet med iPad i förskolan? 

−  Teknisk synvinkel? 

−  Ekonomisk synvinkel? 

−  Samhällets/föräldrarnas syn på datoranvändning i förskolan? 

 

6. Finns något övrigt att tillägga? 

 
 
 


