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Sammanfattning 

 

I denna studie har pekplattan som pedagogiskt läromedel i förskolan undersökts. Det 

övergripande syftet var att ta reda på hur verktyget nyttjades och vilka möjligheter till 

utveckling och lärande barnet kunde utveckla. Tanken var även att få en bild av vilken 

kompetens och kunskaper som krävdes av pedagogerna för brukandet av iPad. 

Frågeställningarna som studien utgått ifrån är hur pekplattan kan bidra till lärande i 

olika aktiviteter på förskolan? I vilka syften pekplattan används på förskolan? Vilken 

kunskap som pedagogerna ansåg sig behöva för användandet av verktyget? Studien 

genomfördes med kvalitativa intervjuer samt observationer på tre olika förskolor i en 

medelstor kommun belägen i norra Sverige. Kriteriet för urvalet var att förskolorna 

skulle ha olika erfarenheter att arbeta med pekplattan. Resultatet av studien visade 

dels på hur många olika användningsområden som pekplattan kan fungera på i 

förskolan; dokumentationsverktyg, verktyg för schemaläggning, 

hjälpmedel/komplement till ”vanliga” aktiviteter; dels på olika användning beroende 

på förskola. Resultaten visade också att kompetensutveckling för pedagoger är viktig 

inom området. Följande slutsatser kan dras av denna studie: Pekplattan kan öka 

barnens kommunikations- och samarbetsförmåga, utbildning av pedagogerna visar på 

positiva fördelar för användning av pekplattan tillsammans med barnen och verktyget 

gynnar föräldrarnas delaktighet i sitt barns utveckling. Pekplattan har också en 

tendens att dra till sig stor uppmärksamhet hos barnen, vilket kan resultera att fokus 

ligger mest på verktyget och påverkar således den ”vanliga” verksamheten. 

 

 

Nyckelord: Dokumentationsverktyg, förskola, iPad, kompetensutveckling, lärande, 

pekplatta 
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Inledning 

 

Den tekniska utvecklingen går stadigt framåt, inte minst vad gäller informations- och 

kommunikationsteknik, så kallad IKT, och utvecklingen inom IT-sektorn fortsätter 

stadigt. Utvecklingen av informationsteknik utgör ett paradigmskifte som innebär 

stora förändringar för människan.  Informationstekniken bidrar till ökad och snabb 

tillgänglighet av information, och möjliggör utveckling inom olika områden 

tillsammans med andra och globalt.  

 

Förutsättningarna att ha tillgång till tekniska föremål i hemmet varierar stort, mycket 

beroende på sociala och ekonomiska faktorer. Många, men inte alla barn bär på 

digitala erfarenheter från hemmet. Förskolan är ett forum där barnen tillsammans med 

varandra och med pedagogerna har möjligheten att ytterligare utforska och lära med 

digitala verktyg. Pekplattan möjliggör ett unikt tillfälle för barnen att vara i kontroll 

av deras eget tänkande och lärande (Vestlin red., 2009; Kjällander, 2014; Couse & W. 

Chen, 2010). Kjällander (2014) visar på att barn liksom vuxna blir didaktiska 

designers i det digitala gränssnittet, där barnen inkluderas och är delaktiga för sin 

utveckling i förskolan genom lek och lärande. 

 

I förskolan är IKT-verktyg redskap som kan fungera som ett alternativ till 

traditionella läromedel som böcker. Idag är begreppet läromedel också ett vidare 

begrepp som innefattar även nätbaserade medier, video och ljudinspelningar. De 

flesta barn stöter på tekniska verktyg som datorer, telefoner och pekplattan i tidig 

ålder, IKT-tekniken är ofta något som finns med i barnens vardag. Med IKT-verktyg 

kan barn i olika åldrar utforska, samla kunskap och lära musik, samspel, motorik, öva 

på reflektion, matematik, språk, koordination, begreppsuppfattning etc. 

 

Utöver datorer är iPad, eller pekplattan som den även har kommit att kallas, ett 

verktyg som förekommer i den svenska förskolans verksamhet i allt större 

utsträckning. Då varje individ lär och utvecklas på olika sätt kan pekplattan fungera 

som ett kompletterande hjälpmedel i olika aktiviteter på förskolan. I den här 

utvecklingen är det därför viktigt att som verksam förskollärare vara öppen för 

förändrade förutsättningar och ta till sig nya kunskaper och färdigheter för att kunna 

nyttja den nya tekniken till att utveckla barnens lärande.  Fortsättningsvis används i 

framställningen både begreppet pekplatta och iPad. 

 

Utifrån egna erfarenheter av pedagogiska verksamheter har jag sett att användandet av 

IKT varierar stort mellan förskolor, mycket beroende på vilka förutsättningar som 

finns. En erfarenhet är att iPaden fångar barnens uppmärksamhet vilket borde kunna 

göra den till ett ypperligt verktyg i en lärandesituation. Att synliggöra möjligheterna 

med iPad som ett lärandematerial som gynnar barnens utveckling och lärande i olika 

kunskapsområden, samt pedagogernas möjlighet att utvecklas i sin profession, är 

därför något som intresserar mig och som står i fokus i detta examensarbete.  
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Den övergripande frågan som undersöks i det här examensarbetet är om iPad kan vara 

ett pedagogiskt läromedel, och hur och när den kan användas i sådana fall. I detta 

ingår att söka svar på vad barnen kan lära sig när de använder en iPad och hur kan 

detta lärandetillfälle se ut. En annan fråga handlar om vilka kunskaper som krävs av 

pedagogerna för att använda pekplattan som ett pedagogiskt verktyg?   

 

Eftersom iPad i förskolan är ett rätt nytt område att utforska finns inte mycket 

forskning i området. Syftet med det här examensarbetet är dels att undersöka hur iPad 

kan brukas som pedagogiskt verktyg i förskolan och dels att belysa den didaktiska 

nyttan en pekplatta kan ha för barnens lärande.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Det övergripande syftet med detta examensarbete är att få djupare förståelse för iPad 

som pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet samt att synliggöra möjligheter för 

nyttjandet av pekplattan i olika ämnesområden för att främja utveckling och lärande 

hos barnen. I detta ingår att undersöka hur iPaden används och i vilka syften samt 

vilka kunskaper pedagogerna själva anser att de är i behov av. För detta syfte ställs 

följande tre frågeställningar: 

 

1. Hur kan pekplattan bidra till lärande i olika aktiviteter på förskolan?  

2. I vilka syften används pekplattan på förskolan? 

3. Vilken kunskap anser pedagogerna att de behöver för användandet av 

pekplattan i verksamheten? 

 

 

Centrala begrepp 

 

Följande definitioner av centrala begrepp som kommer behandlas i studien är hämtade 

från nationalencyklopedin. 

 

Appar – kortform av applikation, tillämpningsprogram som tillgodoser användarens 

behandlingsavsikter. 

 

Facebook – en webbplats som används för kommunikation genom text och bild, en 

av många så kallade sociala medier. 

 

IKT – datorstödd undervisning, nyttjande av tekniska verktyg inom utbildning. Så 

kallad; informations- och kommunikationsteknik. 

 

iPad – En pekplatta lanserad av Apple Inc. 2010. 
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Pekplatta – En övergripande benämning av ett flertal märken av pekdatorer. Dvs. en 

bärbar platt och liten dator med tryckkänslig skärm och avancerade funktioner. Andra 

benämningar: surfplatta, lärplatta, läsplatta, padda, platta. 

 

QR-kod – en tvådimensionell typ av streckkod som är konstruerad för att vara snabb 

att läsa av. Koden är till för optisk maskinell avläsning och kan läsas av med verktyg 

som smartphones och iPads. 

 

Smartphone – en mobiltelefon med avancerade datorfunktioner, så som 

internetuppkoppling, kamerafunktion och qr-läsare etc. 

 

 

Bakgrund 

 

Vi lever i en tid som ibland benämns globalt informationssamhälle, även kallat 

kunskaps- och kompetenssamhälle. Vilket innebär att många människor världen över 

ständigt matas med ny information och kunskap. Förutsättningarna för att utvecklas 

och erövra nya lärdomar i dagens samhälle ser betydligt annorlunda ut jämfört med 

det industrisamhälle som vår tidigare generation levde i. Under 1990-talet 

genomfördes omfattande satsningar då barnen fick möjlighet att bekanta sig med 

tekniken i och med att datorer infördes i förskole- och skolverksamheter. Datorn kom 

då att bli ett pedagogiskt hjälpmedel i skolan (Brodin & Lindstrand, 2007). 

 

I M3 Sveriges Prylsajt (2011) skrivs om pekplattans historia och framväxt. I mitten av 

2000-talet kom företaget Apple att lansera den så kallade iPad som under senare år 

fått stor spridning bland människor världen om och tillgången till iPad i dagens 

förskoleverksamhet har blivit verklighet för många förskolor i Sverige. Petra 

Petersen, doktorand vid Uppsala Universitet, forskar om hur barn använder pekplattan 

i förskolan. Hon påtalar bland annat att det ännu inte finns någon forskning publicerad 

om detta, men att det finns många åsikter kring iPad, på vilka sätt den bör eller inte 

bör brukas i den svenska förskolan. Sammantaget konstaterar Petra Pedersen att 

vetskapen hur pekplattor används i verksamheten än så länge är väldigt begränsad 

(Skolverket, 2013). 

 

 

Styrdokument  

 

I läroplanen för förskolan läggs flera och varierande ansvar på den verksamma 

personalen i förskolan. Ett ansvar handlar om att förskolan ska ge barnen möjlighet att 

utvecklas gemensamt i takt med all ny information samt med hänsyn till samhällets 

snabba förändring. I detta ingår att låta barnen uppleva tillfällen där de får chans att 

använda sig utav tekniska material som ett alternativ i olika användningsområden. 
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”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna 

samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska 

lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper 

som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället 

behöver” (Lpfö -98, reviderad 2010, s.6). 

 

”att skapa och kommunicera… Detta inbegriper också att forma, 

konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och 

informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande 

processer som i tillämpning” (Lpfö 98, reviderad 2010 s.7). 

 

I den sedan år 2010 reviderade läroplanen för förskolan anges mål och riktlinjer för 

verksamheten. Under rubriken utveckling och lärande framgår bland annat att 

förskolan ska sträva efter att varje barn får möjlighet att undersöka, använda och 

bekanta sig med tekniska verktyg för att få förståelse för dess funktion. 

 

 ”utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel 

teknik fungerar” (Lpfö -98, reviderad 2010, s.10). 

 

I den statliga utredningen En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) understryks det 

hur viktigt det är att små barn får möjlighet att bekanta sig med modern 

informationsteknik och vilken stor innebörd detta har för att barnen ska göras 

delaktiga i vårt samhälle och dess utveckling. Som blivande förskollärare bör man 

sålunda ha god insikt och hög kompetens för hur digitala verktyg kan användas så de 

pedagogiska målen kan förverkligas på ett konstruktivt sätt. 

 

 

Områdesöversikt 

 

Som tidigare nämnts är forskning kring iPad i förskolan ett rätt outforskat område. Ett 

flertal av de källor som denna studie utgår från är hämtade på internet och är 

webbaserade artiklar. Även litteratur som bygger på tidigare forskning inom IKT, 

främst forskning där datorn är utgångspunkten och hur den brukas i skolan har 

använts. Google scholar är ett sökverktyg som nyttjats för att hitta relevanta 

vetenskapliga artiklar som berör ämnet. Sökord som bland annat har använts är: tablet 

computer preschool, iPad preschool. 

 

 

IKT och undervisning – olika synsätt 

 

Begreppet IKT är som tidigare nämnts, en förkortning som står för informations- och 

kommunikationsteknik. Begreppet började användas i samband med den digitala och 

tekniska utvecklingen på datorområdet. Enligt nationalencyklopedins definition av 
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IKT innefattar begreppet datorstödd undervisning (Nationalencyklopedin, 2014). IKT 

handlar sålunda om digitala verktyg eller tekniker. En av de åtta nyckelkompetenser 

som Europaparlamentet rekommenderar för ett livslångt lärande är just digital 

kompetens (Forsling, 2011). 

 

Inför planeringen av en ny lärarutbildning 2008 utvecklade regeringen nya 

anvisningar och kriterier för hur IKT skulle användas i de blivande lärarnas 

kommande undervisning (SOU2008:109). I utredningen trycks på att lärandet för alla, 

både för små barn, ungdomar och vuxna, kan underlättas och vidgas med hjälp av 

IKT, dvs. digitala läromedel. Det betonas också att lärarna därför måste ha egen 

kunskap och kompetens inom området för att kunna undervisa och förbereda barnen i 

vårt utvecklande IKT-samhälle. 

 

”Att använda IKT som verktyg är i det närmaste nödvändigt för 

att kunna vara delaktig i vårt moderna samhälle, i både arbetsliv 

och privatliv. Att introducera barn och unga till IKT-verktyg 

redan i skolan är av stor betydelse för deras delaktighet i 

samhället. Även inom vuxenutbildningen kan IKT spela en viktig 

roll. Det är därför viktigt att lärarna har hög kompetens i att 

använda IKT” (SOU 2008:109, s.476)  

 

Brodin och Lindstrand (2007) talar för omkring sju år sedan om teknikens värde i sitt 

sammanhang, och ser IKT-användandet som möjlighet och hinder på samma gång. 

Trots stora IKT-satsningar i kommuner runt om i Sverige har de övergripande 

resultaten dock inte blivit som det var tänkt. Skillnaderna varierar stort mellan och 

inom kommunerna, mycket beror på faktorer som resursbrist, tidsbrist, ekonomi och 

tillgång till tekniskt material. Brodin och Lindstrand (2007) påtalar att tekniken endast 

får betydelse då den har ett användningsområde, vilket betyder att innehållets relevans 

är betydelsefullt för att tekniken ska kunna tjäna som ett verktyg i undervisningen. 

 

Svedberg och Lindh (2012) som också har forskat kring datorn som tekniskt verktyg i 

undervisning beskriver att synen på datorer i undervisningen till att börja med var att 

den per automatik hade en kunskapshöjande effekt, vilket dock är något som inte 

bestyrks av aktuellare forskning. Istället är det av stor betydelse hur läraren uppfattar 

sin uppgift och hur läraren lyckas skapa en inlärningssituation med hjälp av tekniken 

som stöd.  

 

Forsling (2011) skriver att användandet av IKT i förskolan kan ses utifrån tre 

aspekter, inlärningsaspekten, arbetslivsaspekten och demokratiaspekten. Där det 

förstnämnda erbjuder variation och förändring av arbetssätt och relationen mellan 

barn och pedagog kan komma att se annorlunda ut. Arbetslivsaspekten innefattar att 

förbereda barnen för ett framtida arbetsliv där näringslivet och samhällets syn spelar 

roll. Den sistnämnda aspekten ser till varje individs rätt av likvärdig utbildning. 
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Användning av pekplattan i förskolan 

 

I en undersökning om införande av pekplattan på en förskola i Illinois, USA, i början 

av 2010-talet, framgick att förskolläraren kände farhågor för att pekplattan skulle 

sluka alla barns uppmärksamhet och att detta slutligen skulle resultera i att barnen 

utesluter de ”vanliga” praktiska aktiviteterna, vilket inte skedde. I olika aktiviteter på 

förskolan vävde de in pekplattan som ett moment i ”traditionella” aktiviteter, för att 

låta barnen hitta nya perspektiv på vissa fenomen. Efter en tids användande berättade 

förskolläraren att hon tänkte annorlunda i frågan om pekplatta som verktyg i 

förskolan och menade att den sunda balansen av pekplattans användande i förskolan 

var till fördel för barnens lärande. Tidigare hade det varit en fråga om den skulle 

användas, nu strävade hon istället efter att hitta en bra balans i användandet av 

pekplattan och ställde frågor som hur den skulle användas, i vilket syfte, när och hur 

ofta (Shifflet, Toledo & Mattoon, 2012). 

 

Forsling (2011) hänvisar till ett flertal doktorsavhandlingar som studerat IKT i 

undervisning den senaste tiden, och som visar att de digitala verktygen blir allt mer 

tillgängliga i förskolan. I sammanhanget undersöker hon vidare om och hur 

pedagogerna väljer att använda sig av tekniken i praktiken. Forskningen undersöker 

vidare hur den digitala kompetensen är möjlig att utveckla så verktygen kommer till 

bruk i förskolan, detta då det ofta visat sig att de digitala verktygen inte kommer till 

användning. Såväl Brodin och Lindstrand (2007) som Forsling (2011) trycker på att 

hur och vad barnen lär sig och vilka kunskaper och färdigheter de utvecklar inom 

IKT-området är beroende av pedagogernas kunskapssyn, förhållningssätt, motivation 

och inställning till användning av tekniken som pedagogisk hjälpmedel i förskolan. 

 

 

Kompetens och kunskaper bland pedagoger 

 

Studier angående användning av tekniska resurser i utvecklings- och lärandesyfte 

tyder på bristande kunskaper hos pedagogerna. Förskollärarnas förhållningssätt, 

kompetens och kunskap inom IKT har visat stora skillnader beroende på om de är 

yngre eller äldre. Den osäkerhet vissa pedagoger kan känna inför nyttjandet av 

tekniska verktyg kan resultera i att verktygen inte fyller någon pedagogisk funktion, 

utan att det blir ett lekmaterial. Som pedagog är en god egenskap att vara flexibel för 

att kunna binda samman de nya digitala verktygen med de ”traditionella” (Brodin & 

Lindstrand, 2007; Forsling, 2011). 

 

Brodin och Lindstrand (2007) anser att tekniska hjälpmedel missbrukas i förskolan, 

då de ofta används i underhållningssyfte, exempelvis till spel om barnen lider brist på 

annan aktivitet, och inte som ett pedagogiskt verktyg. Ett liknande synsätt 

framkommer i en studie genomförd på en förskola i Nacka Kommun där pedagogerna 

påpekar vikten av att säkerställa det pedagogiska användandet av pekplattan, så det 

inte blir ett tidsfördriv som i sin tur kan leda till att barnens möjligheter att utveckla 
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sitt lärande hindras (Skolporten, 2012). I samma studie framhåller pedagogerna att 

användandet av tekniska verktyg som pekplattan ställer stora krav på pedagogernas 

kompetens, kunskaper och skicklighet. De påpekar hur viktigt det är att barnen 

använder pekplattan tillsammans med en närvarande pedagog som kan ställa frågor, 

leda en diskussion, plocka upp barnens tankar, utmana tänkandet men också ha en 

bakgrundsposition för att finnas till. I olika sammanhang betonas att pedagogerna har 

ett viktigt uppdrag, se till att skapa förutsättningar och möjligheter där IKT kan 

stimulera barnen och användas som ett redskap för lärande. (Skolporten, 2012; Brodin 

& Lindstrand, 2007).  

 

I Touch tablet surprises – a preschool teacher’s story (Shifflet, et al., 2012) beskrivs 

pekplattan som en av många verktyg med förutsättningen att nyttja för att expandera 

barns lärandetillfällen. Det är pedagogen som har ansvaret att se till användningen av 

pekplattan blir fördelaktig till barnets lärande och utveckling. 

 

På samma sätt som att nya lekar, aktiviteter och pedagogiskt material äntrar 

förskolans anläggningar och anammas i barngruppen, ställer den nya digitala tekniken 

också nya krav på förskolans personal att hitta metoder för teknikens användning i 

förskolan. Genom att de tekniska hjälpmedlen tas i bruk förändras därför också både 

pedagogiken, leken och kommunikationen (Brodin & Lindstrand, 2007). Önskemål 

om utbildning och fortbildning inom IKT är enligt Brodin och Lindstrand (2007) ett 

återkommande samtalsämne bland pedagoger. En särskild svårighet med att utforma 

en utbildning av digitala verktyg, är den snabba utvecklingen som sker med ny 

teknik- och programvara. 

 

 

Vad kan barnen utveckla och lära 

 

Forsling (2011) lyfter de positiva aspekter som IKT och digitala verktyg i förskolan 

kan bringa. Då det finns konkreta mål och syfte med de digitala verktygen i 

användandet av dessa i förskolan har barnen möjlighet att utveckla en digital 

kompetens. Tidigare handlade frågan om tekniska verktyg skulle införas i förskolan, 

idag ställs endast frågan om hur dessa verktyg ska nyttjas på bästa sätt.  

Beroende på faktorer som mål och syfte i relation till aktivitet kan barnen i stora drag 

lära sig saker som att vara kreativa, kommunicera, samspela, samt även beröra etiska 

aspekter etc. Författaren nämner att den digitala kompetensen ökar i takt med det 

aktiva användandet av IKT, som också ger barnet möjlighet att följa utvecklingen i 

samhället och den mediekultur vi lever i (Forsling, 2011; Couse & W. Chen, 2010). 

 

Tekniska verktyg som pekplattan visar sig vara ett potentiellt redskap för 

undervisning och lärande i tidig ålder som på förskolan enligt en studie (Couse & W. 

Chen, 2010). Skolporten (2012) publicerade en rapport av en studie som genomfördes 

på en svensk förskola. Där uppmärksammades vilken effekt pekplattan kan ha på 
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barnen i deras lärande, vilka färdigheter som barnen utövade vid användning av detta 

verktyg samt vilka farhågor att se upp till.  

 

I resultatet av rapporten i Skolporten (2012) såg man att pekplattan har en så kallad 

”lägereldseffekt”, dit barnen dras och samlas omkring. Den öppnar upp för 

samarbetstillfällen där barnen har inflytande över sitt eget lärande och möjliggör 

arbetssätt som visade sig vara lustfyllda för barnen. I de olika aktiviteter där 

pekplattan användes som verktyg, ledde till att ett enkelt och effektfullt arbetssätt att 

interagera barnens olikheter i samma aktivitet där barnen även tränade på turtagning 

och uttrycka sig verbalt när de skulle handleda varandra.  

 

Pekplattan är ett mångsidigt verktyg där lärande och utveckling inom olika områden 

kan inkluderas, så som: kreativitet, nytänkande, kommunikation, samarbete, kritiskt 

tänkande, problemlösande och beslutsfattande samt lära sig förstå 

teknikverksamheten, dess användande och koncept, likväl som att det är tids- och 

resursbesparande för pedagogerna att leta material (Skolporten 2012; Couse & W. 

Chen, 2010). 

 

I den tidigare nämnda studien i en förskola i Illinios, USA, visade resultaten bland 

annat att barnen samspelade och interagerade med varandra på många olika sätt 

framför pekplattan. De visade på sociala färdigheter, lärde ut till andra och lärde av 

varandra. Oavsett om det var en eller fler pekplattor involverade, hjälptes barnen åt, 

de delade idéer, hittade appar och ställde frågor till varandra, med detta utvecklade 

barnen också sina språkfärdigheter (Shifflet, et al., 2012). 

 

Något som pedagogerna uppmärksammade i studien som gjordes på en svensk 

förskola, var att pekplattan fungerade som ett komplement till ”traditionella” 

arbetssätt där barnens självförtroende stärktes och sedan motiverade dem att utmana 

sig i nya praktiska aktiviteter som de tidigare inte funnit intresse för. Det hjälpte dem 

även att koppla ihop aktiviteterna på pekplattan till konkreta händelser som de 

tidigare stött på (Skolporten, 2012). 

 

Kjällander (2014) beskriver i sitt forskningsprojekt hur användandet av pekplattan 

kunde se ut på förskolan. Till en början då pekplattorna infördes i förskolorna 

användes timglaset som riktlinje för att det skulle vara en rättvis fördelning av 

brukandet av pekplattan. Genom studien uppmärksammades sedan att barnen löste 

turtagningen på egna kreativa sätt. Vidare observerades att de barn som inte fann 

samma intresse för att aktivt delta i det praktiska användandet av pekplattan, deltog i 

den sociala interaktionen, verbalt eller kroppsligt. 

 

Hur barnen interagerar med de digitala pekplattorna i förskolan är också något som 

Kjällander (2014) har undersökt i sitt forskningsprojekt. Efter sina observationer 

beskriver hon att barnen nyttjar de appar som finns på pekplattan för att sedan relatera 

till konkreta material/verkliga aktiviteter som finns i praktiken för att sedan använda 
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dessa bredvid varandra. Den didaktiska designen som apparna eller förskolläraren 

presenterar är inte alltid något som barnen anammar. Barnen tenderar i sin interaktion 

med pekplattan att utmana den digitala pekplattan eller pedagogerna genom att 

medvetet svara fel för att utforska och se vad som händer (ibid). 

 

Vid introduktionen av pekplattorna i förskolan i Illinois, började pedagogen med att 

samla hela barngruppen för att visa det tekniska verktyget för dem. Barnen gjordes 

delaktiga redan från början genom att de tillsammans i gruppen diskuterade kring hur 

verktyget skulle kunna användas på förskolan (Shifflet, et al., 2012). 

 

I samma artikel beskriver en pedagog ett uppmärksammat tillfälle när pekplattan 

infördes på förskolan. 4-åringen visste instinktivt hur han skulle manövrera det 

tekniska föremål som han för första gången fick möjlighet att utforska och testa. 

Förskolläraren observerade att barnet upptäckte nya appar som inte förskolläraren 

själv hunnit bekanta sig med (Shifflet, et al., 2012). 

 

 

Dokumentation 

 

Pekplattan utgör också ett nytt redskap för att dokumentera barnens lärande och 

utveckling på förskolan, anser Niemi (2013). Som dokumentationsverktyg är den lätt 

att handskas med, behändig att ta med vid olika aktiviteter, både inom- och utomhus, 

samtliga dokumentationsformer som foto, video, röstinspelning, dokument som 

barnen själv skapar samlas på samma enhet och är lättillgänglig. Det finns pedagoger 

som använder pekplattan vid utvecklingssamtal som verktyg för att synliggöra barnet 

som individ i olika vinklar. 

 

 

Metod 

 

Metodval 

 

Underlaget för den här empiriska studien har samlats in med hjälp av två metoder; 

kvalitativa intervjuer samt observationer. Syftet var som tidigare framgått, att 

undersöka pekplattan som läromedel i förskola. Ambitionen var att komma i kontakt 

med pedagoger som har varierad erfarenhet av ämnet. Genom intervjuer med 

pedagoger samt observera hur barnen använder det digitala verktyget i praktiken, 

valdes dessa metoder i tanke att få en inblick i hur användningen av iPad i förskolans 

miljö kan se ut. En förutsättning för observationerna var att barnen sedan tidigare 

hade tillgång till en pekplatta, för att sedan kunna undersöka användandet av detta 

digitala verktyg i relation till de formulerade frågeställningarna. 

 

En kvalitativ intervju skiljer sig från ett vanligt samtal då det har ett bestämt fokus 

med friare formulerade frågor där formen på samtalet samtidigt påminner om en 
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dialog. Observation som redskap ökar kunskapen om hur teori och praktik hör ihop 

och kan även kopplas ihop med aktuell forskning (Dimenäs red., 2007; Johansson & 

Svedner, 2010). 

 

 

Urval och genomförande - Tillvägagångssätt 

 

Det började med att en bekant som var utbildad förskollärare intresserade sig av mitt 

kommande skrivande av examensarbete, som då hänvisade vidare till ett 

resurscentrum i en medelstor kommun i norra Sverige. Där arbetar de för att ge 

pedagoger och elever kunskaper inom media och IKT, att digitala verktyg ska bli 

naturliga i undervisningen.  

 

Via den så kallade snöbollsmetoden som Seidman (1998) beskriver, vilket betyder att 

den person man har kontakt med hänvisar vidare och ger information om nya 

informanter, kom jag slutligen i kontakt med den informant som gjort det möjligt att 

hitta tre förskolor som passade in på kriterierna för urvalet: förskolor som har arbetat 

med iPad och förskolor som precis är i startgropen att undersöka verktyget.  

 

Informanten arbetar bland annat som projektledare i ett iPad-projekt, där vissa av de 

intervjuade pedagogerna har deltagit eller fortfarande deltar. Satsningen är ett treårigt 

projekt som startade 2012, dels åker hon ut till de förskolor som är medverkande i 

projektet och handleder pedagogerna i barngrupp, och håller dels även i gruppträffar 

tillsammans med förskolans arbetslag. Syftet med projektet är att utbilda pedagoger 

inom förskolans verksamhet, väcka intresset och synliggöra konkreta 

användningsområden för pekplattan i förskolan, samt öka möjligheten att nå bred 

måluppfyllelse gentemot förskolans läroplan. 

 

Den första förskolan som jag kontaktade hade medverkat i iPad-projektet under 

pilotåret 2012. Pedagogerna på denna förskola hade både erfarenhet och utbildning 

inom området. Nästa samtal gick till en förskolechef, som hänvisade vidare till en 

pedagog på en förskola där de precis är i startgropen att börja använda iPad. Det 

tredje samtalet gick till en annan förskola vars personal just hade börjat sin utbildning 

via iPad-projektet. I och med detta bokades tre intervjutillfällen och tre 

observationstillfällen in på tre olika förskolor i samma kommun fast olika 

rektorsområden. 

 

Inför besöken på de olika förskolorna förbereddes intervjufrågor utifrån studiens syfte 

och frågeställningar (se bilaga 1, s.28). En observationsmall strukturerades upp utifrån 

frågeställningen – ”Hur kan ett lärandetillfälle se ut i praktiska aktiviteter på förskolan 

där iPad brukas som pedagogiskt verktyg?” (se bilaga 2, s.29). Tanken var att varje 

intervju skulle dokumenteras med hjälp av en inspelningsapp på iPaden, samt korta 

skriftliga anteckningar under samtalets gång. 
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Datainsamlingen och besöken på de tre olika förskolorna ägde rum i månadsskiftet 

april-maj 2014. Sammanlagt deltog fem pedagoger i intervjustudien, utöver dessa 

deltog också fem pedagoger vid de informella intervjuerna. Vid det första 

observationstillfället närvarade cirka fyra-sju barn och under andra 

observationstillfället medverkade fem barn. Under hela examensarbetet pågick 

kommunikation via mail, telefon och personligt möte mellan mig och den person som 

ansvarar för iPad-projektet i den berörda kommunen, som i denna studie benämns 

som informant. 

 

Besöket och datainsamlingen vid den första förskolan inleddes med en timme lång 

intervju med den pedagog som tidigare haft telefonkontakt med. Samtalet 

dokumenterades via en inspelningsapp på iPaden, samt en backup genom att spela in 

intervjun på mobiltelefonen. Då samtalet flöt på väldigt bra och pedagogen hade 

mycket att berätta, fick intervjufrågorna stuvas om och reduceras. Efter intervjun satt 

några barn i iPad-rummet och nyttjade verktyget, detta gjordes då möjligt att 

observera tillfället i cirka 30 minuter. Det fanns fyra iPad till förfogande på förskolan, 

till en början satt det ett barn vid vardera pekplatta samt ett barn som stod på sidan om 

och observerade. Under observationstillfället var det ruljangs på användandet, två 

barn gick och efter ett tag anslöt ett nytt barn. Barnen valde själva vilken app de ville 

använda utifrån utbudet på pekplattan och under observationen fanns till största del en 

pedagog närvarande med passivt deltagande i barnens arbete. 

 

Vid besökstillfället på den andra förskolan resulterade intervjun i en gruppintervju. 

Samtalet varade cirka 30 minuter där tre pedagoger på samma arbetsplats med olika 

befattningar på förskolan medverkade. På grund av tidspress och ett annat inbokat 

möte blev en av pedagogerna tvungen att avbryta och gå iväg i slutet av intervjun, 

samtalet kom att fortsätta med de andra två pedagogerna. Med tillåtelse från 

pedagogerna kom gruppsamtalet att spelas in som ljudfil på iPaden. Då pekplattan 

inte nyttjades dagligen av barnen på förskolan, fanns inte tillfälle att observera 

användandet av den under besökstillfället.  

 

Besöket med datainsamling på den tredje förskolan kom att vara i fyra timmar, 

innefattande informella intervjuer, enskild intervju och observation. Vid ankomsten 

till förskolan blev det ändrade planer då den pedagog jag kommit överens att göra 

intervju med inte hade börjat för dagen. Då möjliggjordes istället tid till att prata med 

övriga pedagoger i arbetslaget. Sedan fick jag även möjlighet att samtala face-to-face 

med min informant, som var där under förmiddagen i och med iPad-projektet för att 

handleda. Under observationstillfället deltog en barngrupp på fem barn där var och en 

fick enskild tid med handledaren, cirka 5-10 minuter vardera. Aktiviteten med 

pekplattan var förbestämd utifrån pågående temaarbete, där både barn och pedagog 

var aktiva. Datainsamlingen på den tredje förskolan avslutades med en intervju på 

cirka 45 minuter med den pedagog som jag tidigare haft telefonkontakt med. Denna 

intervju dokumenterades med skriftliga anteckningar. Under samtalet utelämnades en 

del frågor som tidigare besvarats i samtal med övriga pedagoger. 
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Samtliga intervjuer och observationer bearbetades på likvärdiga sätt. De intervjuer 

som dokumenterats via ljudupptagning på iPaden sammanställdes under samma dag 

som vardera intervju genomförts. Den inspelade datainsamlingen transkriberades 

genom att ljudfilen lyssnades igenom och dokumenterades sedan skriftligt och digitalt 

på dator. Intervjun på den tredje förskolan spelades som tidigare nämnts, inte in på 

någon ljudfil utan dokumenterades med hjälp av stödord som sedan renskrevs digitalt 

under samma eftermiddag. Anteckningarna från observationerna renskrevs efter 

besöken samma dag med fokus på vad som uppmärksammats och med skriftliga 

reflektioner över iakttagelserna.  

 

 

Etiska överväganden 

 

Med undersökningstillfällen i en studie där andra personer är inblandade finns etiska 

principer att förhålla sig till. Utifrån vetenskapsrådet finns fyra grundläggande 

huvudkrav att ta hänsyn till vid studiens undersökning. Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Dimenäs (red.), 2007; 

Stukát 2011). 

 

Vid intervju- och observationstillfällena informerades därför de berörda pedagogerna 

kring syftet av studien, tanken hur arbetet är upplagt, hur den insamlade empirin ska 

komma till användning i studien och att deras medverkan är frivilligt, samt att de har 

rätt att avbryta sitt deltagande. De medverkande fick även ge sitt samtycke om det var 

okej att spela in intervjun och blev informerade att det dokumenterade samtalet skulle 

behandlas konfidentiellt och inte redovisas för någon, utan endast komma till 

användning för forskningsändamål där de berörda är anonyma. De berörda 

pedagogerna fick också erbjudandet att ta del av den slutgiltiga studien. 

 

 

Metoddiskussion 

 

En kvalitativ studie som denna där både intervju och observationer ingått som metod 

med stöd av aktuell områdesöversikt och forskning inom ämnet, ökar kunskap och 

insikt hur den praktiska delen har för relation till den teoretiska (Dimenäs. Red., 

2007). En kvalitativ intervjumetod ger djupare insyn i hur informanterna tänker, 

medan observationerna är en mer konkret metod för att få en faktisk insikt i arbetet. I 

denna studie har ett fenomen undersökts mer ingående genom olika metoder för att få 

en djupare förståelse och flerdimensionell bild av fenomenet. Via triangulering, vilket 

innebär att tillämpa flera olika undersökningsmetoder av den insamlade empirin, som 

kan berika studien och även i syfte att komma fram till ett resultat med större 

tillförlitlighet (Stukát, 2011; Patel & Davidsson, 2003). Det som sägs via intervju kan 

komma att styrkas eller visa sig vara motsägelsefullt i relation till observationerna 
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(Johansson & Svedner, 2010). Genom att ha gjort undersökningar genom två olika 

metoder, kvalitativa intervju- och observationsmetoder, bör studiens trovärdighet öka. 

 

Hur forskaren tolkar den insamlade empirin, både från tidigare forskning samt under 

insamlingen av eget material under studien, intervjuer och observationer, har också 

betydelse för tillförlitligheten i den kvalitativa studien. Även i 

transkriberingsmomentet av intervju och observation finns risk att forskaren sätter 

egna ord på vissa företeelser och gör egna urval av det insamlade materialet. Det är då 

viktigt som forskare att vara kritiskt och reflektera över den egna tolkningen av 

studien, samt reflektera över sina urval i materialet (Patel & Davidsson, 2003). 

 

 

Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras främst analysen av de transkriberade intervjuerna med få 

inslag av observationsanteckningarna. Det är en beskrivande text med inslag av citat 

som främst utgår från intervjuerna. Fortsättningsvis kommer förskola ett kallas för 

RÖD, förskola två GRÖN och förskola tre BLÅ.    

 

 

Pedagogernas kunskaper och utbildning 

 

Som tidigare nämnts har förskola RÖD deltagit i ett iPad-projekt, i och med detta fick 

pedagogerna utbildning i användandet av pekplattan på förskolan. I intervjuerna 

framgick att den utbildning de genomgått bestått av en handledningsdag i veckan, två 

timmar per tillfälle under ett år, då projektledaren kom ut och undervisade i 

verksamheten tillsammans med barn och pedagoger. Inledningsvis i projektet 

introducerades pedagogerna via en kompetensutbildning på fyra dagar, utan barnen, 

där de fick möjlighet att känna på verktygen. I projektet ingick även så kallade 

kollegiesamtal som är en form av gruppreflektion där endast pedagogerna och 

projektledaren medverkade, detta en gång per månad.  

 

Förskola GRÖN har nyligen köpt in iPads i samband med ett annat projekt där syftet i 

första hand är att pedagogerna ska kunna nyttja dessa verktyg för schemaläggning. 

Den första pekplattan kom till förskolan för cirka två år sedan, då i syfte att de barn 

med särskilda behov skulle använda iPaden som hjälpmedel och extra komplement av 

övriga material. Via en extern utbildare, som hittills har besökt förskolan två gånger, 

får pedagogerna möjlighet att lära sig hur verktyget fungerar. Vid gruppintervjun 

påpekade en av förskollärarna på förskola GRÖN att ”varje pedagog befinner sig i sin 

egen fas, en del har hunnit längre och lärt sig mer än andra.” 

 

Förskola BLÅ som besöktes sist i raden är i nuläget under utbildning i samma projekt 

som förstnämnda förskolan och har arbetat med iPad sedan månadsskiftet januari-
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februari 2014 som kommer pågå ända till december samma år. Innan de gick med i 

projektet hade förskolan ingen tillgång till pekplattan. Pedagogerna har introducerats 

på samma sätt som förskola RÖD. Vidare har projektledaren kommit ut i 

verksamheten cirka en gång i veckan där pedagogerna får nya tips om 

användningstillfällen och där de även får möjlighet att ställa frågor som dykt upp 

under den senaste veckan. Tidigare nämna kollegiesamtal ingår också i projektet.  

 

 

Fortbildning 

 

Fortbildning av iPad som verktyg varierade mellan de olika förskolorna. Pedagogen 

från den RÖDA förskolan berättar att de har fortsatt kontakt med projektledaren som 

mailar tips på användbara appar. De tre förskollärarna från den GRÖNA förskolan 

berättar att de även fått handledning i och med inköpet av den första pekplattan, då de 

fick tips om appar som kunde vara anpassade för barn med särskilda behov. I övrigt 

påpekar pedagogerna att de under resans gång lärt sig mycket på egen hand i 

användandet av iPaden med fortsatt kontakt till handledaren som uppdaterar om 

lämpliga appar att ta hem till pekplattan. De ser det väldigt positivt med handledning 

och konkreta tips då det finns en hel uppsjö av program och appar att välja på. 

 

”Egentligen behöver man inte ha så mycket kunskap om pekplattan innan, barnen 

snappar upp fort och tar arbetet med iPaden så naturligt. Vi lär oss tillsammans med 

barnen, det är roligt!” (Förskollärare, förskola RÖD). Pedagogen fyller i att det är bra 

om de vuxna har lite egen kunskap men ser det positivt att utforska användandet av 

pekplattan tillsammans med barnen. 

 

Förutsättningarna för att kunna använda pekplattan varierar som framgår stort mellan 

de tre förskoleverksamheterna gällande tillhandahållande av material och utbildning. 

Samtliga intervjuade pedagoger är positivt inställda till brukande av iPad i förskolan, 

viljan att lära är en gemensam faktor. Samtliga pedagoger påpekar också att det är 

viktigt att hänga med i utvecklingen som sker inom IKT och hänvisar till vad som står 

skrivet i läroplanen för förskolan. De förskolor (RÖD och BLÅ) som ingår i 

utbildningsprojektet ser det väldigt positivt att samtliga pedagoger på förskolan får 

samma utbildning och ser att alla förskolor borde få en iPad-kurs. Ett önskemål från 

förskola GRÖN är att pekplattan borde vara mer prioriterad så pedagogerna får 

samma möjlighet att lära och utvecklas inom området för att kunna nyttja iPad som 

pedagogiskt verktyg i förskolan. ”Jag tycker jag kan för lite än och jag vill lära mig 

mer. Jag önskar att det fanns mer tid att lära sig snart.” (Förskollärare, förskola 

GRÖN). De påpekar att kunskapen och kompetensen är för knapp, vilket begränsar 

dem i användandet av pekplattan och önskar att det fanns mer tid att lära, sitta ned och 

våga testa verktyget.  
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Pekplattan som pedagogiskt verktyg 

 

Intervjuerna på de tre förskolorna visar på många positiva erfarenheter av 

användandet, utveckling och lärande som gynnar barnen. Pekplattan är enligt de 

intervjuade pedagogerna på förskola RÖD, GRÖN och BLÅ, ett fängslande verktyg 

där barnen utforskar och utmanas i olika uttryckssätt samt blir delaktiga i deras eget 

lärande. En pedagog på förskola GRÖN lyfter interaktiviteten som ett positivt resultat 

i användandet av iPaden. Barnen kommunicerar och får snabb respons vid 

användandet, blir serverad olika ljudupplevelser, kan se i olika dimensioner, färger 

och storlekar och kan själv vara delaktig i sitt eget lärande med pekplattan som 

dokumentationsverktyg.  

 

Barnen övar på social träning och samarbetsförmåga samt turtagning när de sitter 

tillsammans framför pekplattan. De inspirerar, instruerar, tolkar, reflekterar, lär och 

visar respekt för varandra samtidigt som de utvecklar ett lärande av teknikens 

funktion. Detta är också något som visade sig under observationstillfällena. Oavsett 

om barnen satt med varsin eller tillsammans framför en iPad, visade de sig också ha 

”koll på” vad deras kamrat arbetade med för app, de inspirerade och instruerade 

varandra. I och med detta visade barnen på samarbete och kommunikation.  

 

Trots sin knappa ålder upplever pedagogerna att barnen som får möjlighet att utforska 

och använda tekniska verktyg som iPad och dator visar på stor erfarenhet inom 

medievärlden. Pedagogerna tar upp exempel där barn som funderar på en särskild 

fråga, själv tar reda på svaret genom att söka på internet. 

 

Pekplattan fungerar som ett hjälpmedel vid kommunikation, till exempel för de barn 

som inte har svenska som modersmål finns appar som främjar kommunikationen 

mellan barn och barn, samt barn och vuxna och på så vis kan barnet utvecklas i det 

svenska språket. Även de yngre barnen som inte har det verbala språket kan få 

möjlighet att kommunicera och på så vis öppnas dörrarna för samspel. Något som 

uppmärksammats på förskola RÖD som arbetat med iPad sedan 2012, är att fler barn 

visar på större läs- och skrivförståelse redan i tidig ålder. Detta har väckt en fråga i 

arbetslaget; kan iPad vara en bidragande faktor till barnens lärande? Frågan har 

skickats som en forskningsfråga till universitetet som är belägen i samma län, för att 

undersöka om det kan finnas en sanning i uppmärksammandet.  

 

Verktyget fungerar även som ett redskap för de barn som har motoriska svårigheter 

och ser fördelar med pekplattan som kan vara ett komplement till penna och papper 

där barnen kan måla, rita och skriva. Den intervjuade pedagogen som hade erfarenhet 

att arbeta med iPad som hjälpmedel för barn med speciella behov på förskola GRÖN 

berättar exempelvis att barnet som inte kan lägga ”vanliga” pussel får chansen att öva 

på samma färdigheter och aktiviteter som de andra barnen, fast på ett annat sätt med 

hjälp av pekplattans pussel-appar.  

 



 

 16 

Självmedvetandet och självbekräftandet är ytterligare två egenskaper som möjliggörs 

då barnen arbetar med pekplattan. Pedagogerna från de två förskolorna som 

medverkat i iPad-projektet (RÖD och BLÅ) berättar vilken glädje och stolthet som 

uppstår i barngruppen när de får möjlighet att visa egenskapade produktioner på en 

storbildsskärm där barnen själva medverkar, som tillexempel filmer och böcker, vilket 

också fick upplevas under observationstillfället på förskola BLÅ. Genom att visa upp 

och se sitt eget skapande synliggörs barnens eget agerande och de blir mer medveten 

om vad de själva gör samt öppnar för möjlighet till gemensam reflektion. 

 

Sammantaget visar de intervjuade pedagogernas erfarenheter med iPad som verktyg i 

förskolan i huvudsak på positiva effekter. ”Det var så roligt vid ett särskilt tillfälle då 

jag fick se ett barn som fortfarande saknar språket, fick blomma ut då hon genom 

iPaden kunde kommunicera med sina kompisar.” (Förskollärare, förskola RÖD). En 

förskollärare på förskola GRÖN berättar om upplevelser hemifrån: ”Hemma har min 

dotter tillgång till en iPad, det är så häftigt att se att hon som bara är fyra år gammal 

redan kan skriva. Jag skulle vilja säga att det enbart är iPadens förtjänst och med hjälp 

av de apparna som finns.” På förskola BLÅ har den intervjuade pedagogen 

uppmärksammat hur barnen utvecklas som medmänniskor, ”Barnen lär sig visa 

respekt och hänsyn, ett exempel var då barnen skulle producera sin egen bok med 

hjälp av iPaden. Då frågade de vänligt sina kamrater om lov, om det var okej att ta en 

bild.”  

 

De intervjuade pedagogerna på samtliga förskolor talade också om problem, eller 

negativa effekter av användandet av pekplattan. Det största hinder som visat sig är att 

barnen lätt blir uppslukade av detta tekniska verktyg. Den intervjuade pedagogen på 

förskola RÖD berättar att i deras förskola resulterade införandet av pekplattan till att 

den vanliga verksamheten ”dog”. Arbetslaget reflekterade då tillsammans över om det 

verkligen skulle vara så här och resonerade om vad de skulle förändra. Hur skulle 

detta arbete kunna se ut för att minska hysterin som uppstått bland barnen för att få 

fortsätta använda pekplattan. Pedagogerna fann en lösning genom begränsad 

användning av pekplattan och kompletterade den vanliga verksamheten med att på ett 

naturligt sätt använda verktyget.  

 

En pedagog på förskola GRÖN delar med sig av erfarenheter hemifrån där hennes 

barn har tillgång till en iPad. Hon lyfter ett problem där det är svårt för barnen att 

förstå att en app kan kosta pengar, riktiga pengar och inga ”datapengar”. För barnen 

är det svårt att få en verklighetsförankring vid vissa tillfällen där pekplattan brukas 

och att detta kan få konsekvenser. 

 

Något som en pedagog uppmärksammat när pekplattorna infördes på förskola BLÅ 

var att användandet kunde sakna fokus på det specifika lärandetillfället. Hon 

beskriver det som att det lätt kunde bli mycket tryck-och-tryck och byte mellan appar 

och lyfter hur viktigt det är att pedagogerna har ett uttänkt syfte med apparna och att 

barnen kan fokusera och arbeta utifrån detta. 



 

 17 

Pekplattan – användningsområde/tillfälle 

 

Pekplattan kan komma till användning i olika tillfällen och områden. Verktyget är ett 

av många arbetssätt som fungerar som ett komplement att alternera mellan andra 

material. De besökta förskolorna har en gemensam syn gällande användandet av 

iPaden på förskolan, och lyfter hur viktigt det är att ha en tanke och balans av 

användandet, precis som med övriga arbetssätt. ”Det ska finnas ett syfte med 

apparna.” (Förskollärare, förskola RÖD). 

 

Huvudsyftet, när och hur pekplattans används skiljde sig åt mellan förskolorna. 

Förskola RÖD och BLÅ, vävde in iPaden vid olika tillfällen under dagens olika 

aktiviteter. Båda arbetade då studien genomfördes med temaarbete där pekplattan 

vävdes in i de olika momenten. Med miljö som tema hade pedagogerna på RÖDA 

förskolan köpt appar där barnen får möjlighet att sortera sopor, detta kopplades ihop 

med praktiken då barnen sopsorterade i deras egna miljöstation på förskolan. Den 

BLÅA förskolan arbetade med temat ”jaget”, där pekplattan användes kontinuerligt. 

Vid besöket fanns möjlighet att observera ett användningsområde av pekplattan 

utifrån temat. Barngruppen hade sedan tidigare gått på promenad och fotat sitt eget 

hus, nästa steg blev att rita sitt hus utifrån fotografiet. Därefter fick barnen med hjälp 

av iPaden dokumentera sin röst där de berättade om sin teckning. Denna ljudfil 

sparades sedan och konverterades till en så kallad QR-kod, i syfte att föräldrarna lätt 

kan läsa in denna kod på sin smartphone och höra just deras barn berätta om sitt hus. 

Barnen är delaktiga i sitt eget skapande och lärande samt medarbetare i att 

dokumentera. Detta arbetssätt möjliggör även ett enkelt sätt för föräldrarna att vara 

delaktig i deras barns dag på förskolan. 

 

Vid valet av appar som är kopplade till temat förklarade pedagogerna att de utgår från 

barnens visade intressen och väljer appar som främjar till kreativitet i olika områden 

samt hur viktigt det är med ett syfte i arbetet. 

 

På den GRÖNA förskolan infördes den första iPaden främst i syfte som ett extra 

komplement och hjälpmedel för de barn med särskilda behov. Vid intervjun hade 

förskolan utökat sina faciliteter med ytterligare tre pekplattor, och detta i samband 

med ett så kallat närvaroprojekt. Dessa pekplattor är i första hand ämnade för de 

vuxna i syfte för digital schemaläggning. Utöver dessa användningsområden brukades 

även iPaden som dokumentationsverktyg. 

 

Pekplattan används även vid tillfällen utomhus, men då ofta i pedagogernas händer då 

verktygen tagit skada berättar den intervjuade pedagogen från förskola RÖD. Vid 

utomhusanvändning brukas den ofta för att fota och dokumentera, pedagogen berättar 

vidare att de använder facebook som forum för att lägga ut bilder på barnen i de 

aktiviteter som sker under dagen, vilket möjliggör att föräldrarna kan vara delaktig i 

deras barns dag på förskolan. 
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I frågan om pekplattan används enskilt eller gemensamt med andra barn och om det 

finns en närvarande pedagog vid tillfället svarar pedagogerna på de olika förskolorna 

liknande. På förskola RÖD är målet att en pedagog ska finnas tillgänglig då barnen 

arbetar med pekplattorna men påpekar att resurserna inte alltid räcker till att alltid 

finnas till hands. Barnen sitter tillsammans och apparna som finns på iPaden ska vara 

sådana som främjar till samarbete. På förskola GRÖN berättar pedagogerna att 

användandet sker både enskilt och tillsammans med andra barn, att det ofta finns en 

närvarande pedagog men dock inte alltid. På förskola BLÅ är barnen indelade i 

grupper där pedagogerna har varsin ansvarsgrupp. De försöker se till att ge varje barn 

enskild tid framför pekplattan men ser även till att barnen får möjlighet att gemensamt 

arbeta med den. 

 

 

Särskilda regler och bestämmelser 

 

Beroende på hur långt vardera förskola har kommit i användandet av pekplattan, 

varierar pedagogernas och arbetslagets erfarenheter hur bestämmelser kan göras för 

att optimera brukandet av iPad.  

 

Förskola RÖD som har några års erfarenhet av verktyget och som tidigare nämnts, 

erfarit en hysteri bland barngruppen då pekplattans infördes på förskolan som i sin tur 

resulterade i att den övriga verksamheten ”dog”. För att förbättra situationen där 

pekplattan endast var i fokus i verksamheten valde pedagogerna att agera genom att 

plocka bort en hel del appar. Den intervjuade pedagogen lyfter att man måste 

ifrågasätta och se till barngruppen, vad visar våra barn för intressen just nu och vad 

behöver vi för appar som kan tillfredsställa deras behov i lärande och utveckling? Hon 

berättar också att det är mycket att hänga med i då nya appar skapas dagligen, det är 

viktigt att anpassa appar, ta bort vissa och förnya sig eftersom. Finns det för många 

valmöjligheter upplever hon att barnen har en tendens till att fastna framför 

pekplattan. Nu upplever hon att de har hittat ett bra arbetssätt med iPaden där 

balansen mellan andra aktiviteter är lagom. Pekplattorna tas inte fram innan frukost 

men sen finns de tillgängliga att använda i det rum som blivit som ett iPad-rum, där 

samtliga fyra pekplattor finns till förfogande. I övrigt finns inga särskilda regler, 

pekplattorna ligger framme och är tillgängliga för barn som vill nyttja den. Hon 

berättar att det finns tillfällen då en pedagog får styra lite i bytet, vem som använder 

den men lyfter också att turordningen oftast fungerar väldigt bra. Under observationer 

i iPad-rummet upplevdes det som ett fungerande arbetssätt med god ruljangs på vilka 

barn som jobbade med pekplattan.  

 

På förskola GRÖN finns inga uttalade regler, det är inte varje dag som barnen har 

tillgång att arbeta med pekplattan utan det är vid särskilda stunder då pedagogerna 

uppmärksammar att det finns tillfällen som pekplattan plockas fram. Ofta är det vid 

den riktade och planerade träningen som iPaden är tillgänglig. De intervjuade 

pedagogerna lyfter att det finns vissa begränsningar, främst ur synpunkt för 
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lärandetillfället ser de till att det inte blir för många barn som flockas runt pekplattan 

samtidigt, utan max ett par stycken. 

 

Vid förskola BLÅ som just startat upp sitt arbete med iPad i förskolan finns än så 

länge inga uttalade regler. Pedagogerna försöker se att de är max två till tre barn vid 

en pekplatta i taget, där pedagogen också har koll på användandet. ”Efter att vi har 

hunnit ha tillgång till iPad ett tag, har vi nu pratat ihop oss i arbetslaget och önskar att 

utveckla någon form av iPad-hörna där alla finns samlade på ett och samma ställe”. 

(Förskollärare, förskola BLÅ). 

 

 

Dokumentation 

 

Samtliga pedagoger på de tre besökta förskolorna berättar och beskriver sina positiva 

erfarenheter med pekplattan som verktyg vid dokumentationstillfällen. Det upplevs 

som ett tidsbesparande arbetssätt att dokumentera med iPaden där barnen också kan 

vara delaktiga. Med pekplattan som dokumentationsverktyg finns möjlighet att 

föreviga i bild, video, röstinspelning och skapande. ”Barnen är med och dokumenterar 

sin vistelse på förskolan, senaste grejen de fick skapa var sin egen bok med foton, 

teckningar, videoklipp…” (Förskollärare, förskola BLÅ). 

 

Vid samlingen under samma förmiddag på förskola BLÅ, visade en annan pedagog i 

arbetslaget, filmer och böcker på storbild som barnen fått producera alldeles själva. 

Med enkla hjälpmedel och appar i iPaden möjliggörs andra arbetssätt, barnen 

skrattade och var mycket stolta över sina produktioner. I vissa fall där inskolningen 

har varit ett problem kan pekplattan underlätta. Föräldrar som kan känna en viss oro 

att lämna sitt barn på förskolan då inskolningsperioden bestått av många tårar, kan 

pedagogerna synliggöra med hjälp av bilder och videoklipp att deras barn har det bra 

på förskolan. Det ses som en trygghet för föräldrarna. Även de föräldrar som väntar se 

sitt barn ta sina första steg och gör det på förskolan, har möjligheten att se detta då 

pedagogerna kan föreviga ögonblicket med ett videoklipp. iPad har kommit att bli ett 

vanligare verktyg vid utvecklingssamtal då det på ett enkelt sätt kan synliggöra barnet 

och de händelser och aktiviteter som sker på förskolan.  

 

Utöver dokumentationen berättar arbetslaget på förskola GRÖN att det material som 

dokumenteras med pekplattan används för underlag till gemensam reflektion. Med 

iPaden framför sig kan alla pedagoger titta på samma bild/videoklipp då barnen leker 

och samtidigt utvärdera, diskutera och reflektera utifrån det. ”Den diskussion som kan 

uppstå när vi använder iPaden vid gemensam reflektion, blir något helt annat.” 

(Förskollärare, förskola GRÖN). Pedagogerna menar att diskussionen blir något helt 

annat och mer matnyttig med iPaden som dokumentationsverktyg. 
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Föräldrarnas delaktighet 

 

Föräldrarnas delaktighet möjliggörs i större utsträckning främst vid användandet av 

pekplattan som dokumentationsverktyg. Alla förskolor som besökts lyfter föräldrarnas 

möjlighet till att bli mer delaktig i deras barns dag på förskolan, främst vid 

utvecklingssamtal.  

 

Pedagogen på förskola RÖD som använder facebook för att göra föräldrar mer 

delaktiga i de alldagliga händelser eller större projekt som barnens vardag på 

förskolan bygger på. Hon beskriver facebook som ett tidsbesparande och användbart 

verktyg som gör det möjligt för föräldrar och familj att hålla sig uppdaterade samt gör 

det möjligt för familjemedlemmar som kanske är bosatta utomlands att hänga med i 

deras barns/barnbarns vardag på förskolan. Hon förklarar vidare om de etiska 

dilemman som kan uppstå då det finns föräldrar som inte vill att deras barn finns med 

på bild på internet. Detta är självklart något som pedagogerna beaktar och accepterar 

men för att hålla dessa föräldrar uppdaterade finns möjligheten att maila bilder på 

barnen, vilket hon anser går lika smidigt. Hon berättar även om den stora respons 

föräldrarna ger tillbaka, det har resulterat i att föräldrarna kommunicerar med barnen 

under dagarna genom att svara tillbaka med exempelvis bilder. Föräldrarna och 

pedagogerna samarbetar även genom att tipsa varandra om användbara appar som kan 

vara lämpliga att ta hem till pekplattan. Något som den intervjuade förskolläraren fått 

positiv respons på facebook var vid ett tillfälle då en förälder berättade hur denne 

hade suttit tillsammans med sitt barn under helgen och kollat igenom de bilder som 

lagts upp på facebook-sidan. ”Barnet fick möjlighet att berätta om bilderna, på så sätt 

får barnet synliggöra vad de gör på förskolan och reflektera över det tillsammans med 

sin förälder.” (Förskollärare, förskola RÖD). Pedagogen knyter ihop samma 

erfarenhet och lyfter facebook som en möjlighet för föräldern att kommunicera med 

sitt barn som kanske ännu har svårt att sätta ord och berätta vad de gjort under dagen. 

 

På förskola BLÅ visade en pedagog hur hon enkelt klippt ihop bilder och filmsnuttar i 

ett dokumentationsformat där ett barn är i fokus för att sedan visa detta för föräldrarna 

på utvecklingssamtalet. Hon uttrycker att föräldrarna delges mer av sitt barns dag på 

förskolan med iPad som verktyg. 

 

 

Analys och diskussion 
 

Pedagogernas kunskaper och utbildning 

 

Vilken kompetens och kunskap som finns hos pedagogerna har betydelse för hur 

pekplattan kan användas med ett tydligt syfte och en pedagogisk tanke. Samtliga 

pedagoger som intervjuats såg att den handledning och de konkreta tips hur 

pekplattan kan användas som de fått har varit väldigt positivt och givande. Som 
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Brodin & Lindstrand (2007) & Forsling (2011) nämner, finns det studier som visar på 

bristande kunskaper hos pedagogerna. Brodin & Lindstrand (2007) beskriver vidare 

om de önskemål som finns, att utbildning och fortbildning inom IKT ska bli 

verklighet. Denna studie anser jag visar på att det är möjligt att forma en utbildning 

inom IKT för pedagoger. Det iPad-projekt som gjorts satsningar i den medelstora 

kommunen i norra Sverige har resulterat i väl insatta pedagoger inom ämnet vilket gör 

det möjligt att bruka pekplattan som verktyg i förskolan och som i sin tur kan leda till 

lärande. 

 

 

Pekplattan som pedagogiskt verktyg 

 

Resultatredovisningen av denna studie visade på att få hinder eller motgångar uppstod 

i användandet av pekplattan. Pedagogerna lyfte mest de positiva upplevelser som 

verktyget kan bringa. De pedagoger som fått möjlighet till handledning och utbildning 

visar på att de har anammat detta verktyg som ett komplement till övriga uttryckssätt. 

Som Forsling (2011) och Couse och W.Chen (2010) nämner i områdesöversikten 

ställde de anställda på förskolan tidigare frågan om tekniska föremål skulle införas. 

Idag ställs frågan hur de tekniska verktygen ska nyttjas på bästa sätt. Detta är något 

som jag tycker har visat sig under besöken ute på förskolorna, att pekplattan kan 

gynna ett lärande i olika användningsområden. 

 

 

Pekplattan – användningsområde/tillfälle 

 

När och vid vilka tillfällen pekplattan användes skiljde sig åt mellan de olika 

förskolorna. Resultatredovisningen visar på att användningssyftet för iPaden i vardera 

verksamhet kan variera. Det var överraskande att se förskolan som i huvudsak skaffat 

pekplattan i och med närvaro-projektet och schemaläggning, det visade på vilka 

obegränsade möjligheter som verktyget har i relation till brukandet i förskolans 

verksamhet. Som Skolporten (2010) och Couse & W.Chen (2010) tidigare nämnt är 

pekplattan ett mångsidigt verktyg som inkluderar lärande i många områden.  

 

Barnen har i användandet av pekplattan, möjlighet att kliva fram som undersökande 

individer och utforska verktyget, som i sig är ett lärande. Kjällander (2014) beskriver i 

sitt forskningsprojekt att barnen inte alltid anammar det som presenteras av 

pedagogerna, utan att barnen tenderar att utmana det digitala verktyget. Något som 

också uppdagades då den intervjuade pedagogen på förskola RÖD berättade att de lär 

sig pekplattans funktioner tillsammans med barnen, var att det inte fanns någon 

skillnad mellan barn och pedagog. Jag tänker mig att pekplattan kanske är ett unikt 

verktyg som fungerar som en ”bro” mellan barn och pedagog där hierarkierna jämnas 

ut? 
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Läroplanen för förskolan (Lpfö -98, rev. 2010) och den statliga utredningen En 

hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) lyfter pedagogens ansvar att skapa 

förutsättningar för att barnen ska kunna utforska och bekanta sig med den moderna 

informationstekniken. 

 

 

Särskilda regler och bestämmelser 

 

Balansen av pekplattans användande i barngruppen var något att ta hänsyn till i 

förskolorna. Ska verktyget alltid finnas tillgängligt och i så fall i vilken mån? Ett 

önskemål som förskola BLÅ ville införa var att skapa en iPad-hörna, detta var något 

som redan fanns på förskola RÖD. Där upplevdes det att barnen lättare kunde 

fokusera på sitt arbete och även att det utgör en viss kontroll för pedagogerna. 

 

Shifflet, et al. (2012) beskriver den rädsla som uppstod i och med införandet av 

pekplattan, att den skulle sluka barnens uppmärksamhet som i sin tur skulle leda till 

att barnen utesluter de ”vanliga” praktiska aktiviteterna. I min genomförda studie 

visade sig detta fenomen vara möjligt. Men att det också går att hitta bestämmelser 

som utgör en balans i barnens användande av pekplattan. 

 

 

Dokumentation 

 

Det mest gemensamma användningsområde mellan de tre besökta förskolorna är 

pekplattan som dokumentationsverktyg. Den digitaliserade dokumentationsmetoden 

som är genomförbar med iPaden gör dokumentationsmaterialet mer lättillgängligt för 

fler aktörer som befinner sig på olika ställen, om man till exempel jämför med de så 

kallade dokumentationspärmarna som finns tillgängliga på många förskolor. Att 

dokumentera med hjälp av pekplattan finner pedagogerna vara mer tidsbesparande 

och organiserat. Som Niemi (2013) lyfter, möjliggörs dokumentation i flera 

dimensioner så som foto, video, röstinspelning och barnens egna skapelser att samla 

på samma enhet. Pekplattan som dokumentationsverktyg har också visat sig 

möjliggöra föräldrarnas delaktighet till det positiva. 

 

 

Föräldrarnas delaktighet 

 

Pekplattan utvidgar möjligheten för barnens föräldrar att vara delaktig i deras barn 

och förskolans verksamhet. I resultatredovisningen under stycket ”föräldrars 

delaktighet” berättar pedagogerna även vilket utbyte arbetet med iPad medfört. 

Föräldrarna delar med sig med tips om specifika appar som kan vara användbara på 

förskolan, och vice versa. På utvecklingssamtal används pekplattan som verktyg i allt 

större utsträckning. I och med dokumentation med iPaden kan barnets vistelse på 

förskolan redovisas ur olika vinklar (Niemi, 2013). 
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Det tidigare nämnda arbetssättet där pedagogerna tillsammans med barnen skapade 

QR-koder, som barnen också kallar för ”hemliga dörren”, tycker jag är ett exempel på 

hur arbetet med pekplattan kan skapa intresse och nyfikenhet hos föräldrarna och i sin 

tur generera ett närmare samarbete och bättre relation mellan förskola och hem. 

 

 

Studiens tillförlitlighet  

 

Intervjufrågorna som formulerades innan besöken ute på förskolorna var en bra grund 

och något att förhålla sig till under intervjuerna. Med en kvalitativ intervju som ser ut 

mer som ett vanligt samtal (red. Dimenäs, 2007) kunde frågorna utvecklas i mötet 

med varje pedagog, då varje pedagog är en individ med olika erfarenheter. Jag 

upptäckte att det skulle ha underlättat med mer information om pedagogerna och 

deras arbete med pekplattan på förskolan, då hade frågorna kunnat formuleras utifrån 

verksamheten och improvisation och urval av frågor kunde slopats. Att hålla sig till 

de formulerade frågorna i ordning, hade underlättat för resultatredovisningen men 

samtidigt kanske avfärdat den behagliga samtalsmiljö som faktiskt uppstod vid 

intervjuerna som i sin tur hade kunnat forma pedagogernas svar. Jag upplever att fler 

observationstillfällen hade krävts för att få en djupare och bredare insikt i hur 

förskolans arbete ser ut med pekplattan som pedagogiskt verktyg i olika 

arbetsområden. Jag vill även lyfta att de observationerna som fanns tillfälle att 

genomföra har mer konkret visat på hur pekplattan kan användas och stärker det som 

pedagogerna berättat och beskrivit i intervjuerna. 

 

 

Avslutande kommentarer och förslag på fortsatt forskning 

 

Genom att besöka tre olika förskolor har jag fått större inblick, vilka olika 

förutsättningar som finns för ett utvecklande arbete med iPad i förskolan, samt större 

förståelse hur olika långt varje förskola har hunnit i arbetet med pekplattan.  

Pekplattan är ett rätt nyintroducerat verktyg som under senare tid har 

uppmärksammats som ett pedagogiskt verktyg i förskolan och som även fått större 

spridning ute i verksamheterna. Mina tidigare erfarenheter av iPad som har funnits till 

förfogande på förskolan var att den i vissa fall användes som ett verktyg för att avlasta 

personalen och hålla barnen sysselsatta med något, en så kallad barnvakt. Denna syn 

är något som inte stämmer överens efter de förskolor som besökts och undersökts i 

denna studie. Något som uppmärksammats är att hur, när och var pekplattan används 

varierar stort mellan olika verksamheter. Kan det vara tillfälligheter att skillnaderna 

hur pekplattan används är så stora. Och hur ser det ut överlag i de svenska förskolorna 

som har tillgång till en iPad? Att en iPad finns att tillgå på varje förskola i Sverige, är 

långt ifrån vad som gäller. 
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Besöken på förskolorna med intervjuer och observationer har gett överraskande 

resultat. Syftet med studien var att undersöka och synliggöra vilka möjligheter som 

användandet av pekplattan kan främja i barns utvecklande och lärande. Konkreta tips 

hur iPaden kan knytas in i olika arbetsområden som till exempel i ett temaarbete och 

användas som ett komplement eller ett alternativt verktyg är något jag tagit del av och 

gett mig större insikt hur jag kommer kunna ha användning för pekplattan i mitt 

kommande yrke som pedagog i förskolan.  

 

Mitt eget synfält för vilka användningsområden iPaden kan användas har vidgats i 

och med denna studie. Det har gått upp för mig att pekplattan är ett verktyg med 

oerhörda möjligheter och få gränser, den ständiga utvecklingen med nya appar som 

framställs gör det möjligt att utforska och lära med hjälp av verktyget. Att viljan finns 

och att man som pedagog ser möjligheter i användandet, samt håller sig uppdaterad är 

förutsättningar för att pekplattan kan användas med ett pedagogiskt syfte och främjar 

lärande. Genom att dokumentera med pekplattan som verktyg och sedan använda 

dokumentationsmaterialet som underlag till gemensam reflektion, var något som en 

av de besökta förskolorna arbetade med. Detta var för mig ett inspirerande och nytt 

tankesätt att ta tillvara på.  

 

Förståelsen för att ”iPad-hysterin” kan bli ett faktum på de förskolor som har tillgång 

till iPad, har visat sig i och med denna studie. Att i arbetslaget diskutera användandet 

av pekplattan, hur ofta och hur mycket, i vilka tillfällen den kan brukas. Kan det bli 

för mycket fokus på iPaden? Men med ett reflekterande synsätt på användandet och 

kunna se barnens behov och intressen i relation till det pedagogiska arbetet kan 

pekplattan vara ett bra verktyg i förskolans verksamhet anser jag.  

 

Hur pekplattan används i förskolan har varit en lärorik och intressant process att 

undersöka i ett område som är rätt så outforskat än så länge. Jag ser förskolan som ett 

forum för barn att få möjlighet att utforska och använda verktyget, det är inte en 

självklarhet att alla barn får denna chans i hemmet. De förskolor som kommit igång 

med användandet, visar pekplattan en positiv inverkan i verksamheten. Det skulle 

vara intressant att undersöka vidare vilken påverkan pekplattan har för barnens 

utveckling och lärande i specifika områden, till exempel om det kan vara ett verktyg 

för barn att utveckla en förståelse inom läs- och skrivinlärning. Något som också 

känns spännande, är hur framtiden kommer se ut med pekplattan som verktyg i 

förskolans verksamhet, finns det fler användningsområden och i så fall vilka? 

Kommer kunskapen och kompetensen öka både hos pedagoger och barn och vad kan 

det generera? Detta är något som fortsättningsvis skulle kunna undersökas. 

 

De slutsatser som dras av denna studie är att pekplattan kan utveckla barnens lärande i 

tillexempel förmågan till kommunikation och samarbete med andra barn. 

Pedagogernas utbildning inom området är viktiga för att kunna nyttja verktyget som 

ett av andra uttryckssätt/material på förskolan och föräldrarnas delaktighet och 

möjlighet att se sitt barn på förskolan ökar med pekplattan som verktyg. Balansen av 
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pekplattans användande är av väsentlighet då det visar sig att den stora dragkraft som 

verktyget har kan övergå i hysteri bland barngruppen och påverka andra aktiviteter på 

förskolan. 

  



 

 26 

Referenser 

 

Brodin, J., & Lindstrand, P. (2007). Perspektiv på IKT och lärande – för barn, 

ungdomar och vuxna med funktionshinder (2 uppl.). Stockholm: Studentlitteratur 

 

Dimenäs, J. (red.) (2007). Lära till lärare: att utveckla läraryrket – vetenskapligt 

förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber 

 

Johansson, B., & Svedner, P-O. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. (5 

uppl.). Uppsala: Kunskapsföretaget  

 

Niemi, M. (2013). Dokumentera och skapa med lärplatta. Nacka: Askunge Thorsén 

 

Patel, R., & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder – att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

 

Seidman, I. (1998). Interviewing as gualitative research: a guide for researchers in 

education and the social sciences. (2 uppl). New York: London: Teachers college 

press 

 

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev. 2010. Stockholm: Edita 

 

SOU 2008:109. En hållbar lärarutbildning. Stockholm: Edita 

 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. (2.uppl.). 

Lund: Studentlitteratur 

 

Svedberg, S., & Lindh, J. (2012). Att förädla information till kunskap – ett lärande 

arbetssätt med IKT. Stockholm. Books on Demand GmbH BoD 

 

Vestlin, L. (red.) (2009). Från wikis till mattefilmer – om IKT i skolan. Stockholm: 

Lärarförbundets förlag 

 

Elektroniska källor 

 

Aglassinger, U; Strindholm, S; Kallin, E-M; Rudnik Norling, C. (2012). Hur kan 

iPads stödja lärandet i förskolan? – om hur surfplattor kan möjliggöra arbetet med 

förskolans läroplan. Skolporten. Forskning och utveckling. Art. nr. 3. Hämtad april 8, 

2014, från http://www.skolporten.se/wp-

content/uploads/2012/04/UL_artikel_3_2012_aglassinger_mfl.pdf   

 

Appar (n.d.) I Nationalencyklopedin. Hämtad april, 2, 2014 från  

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/app  

http://www.skolporten.se/wp-content/uploads/2012/04/UL_artikel_3_2012_aglassinger_mfl.pdf
http://www.skolporten.se/wp-content/uploads/2012/04/UL_artikel_3_2012_aglassinger_mfl.pdf
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/app


 

 27 

 

Couse, L. J. & Chen, D. W. (2010). A tablet computer for young children? Exploring 

its viability for early childhood education. Journal of Research on Technology in 

Education, 43(1), 75-98. http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ898529.pdf  

 

Facebook (n.d.) I Nationalencyklopedin. Hämtad maj, 27, 2014 från 

http://www.ne.se/lang/facebook  

 

Forsling, K. (2011). Digital kompetens i förskolan. Hämtad från 

http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:490546/FULLTEXT01  

 

Gunnarsson, P. (2011, september). Surfplattespecial: del 1 – surfplattans historia.  

M3 – Sveriges prylsajt. Hämtad april 8, 2014, från  

http://m3.idg.se/2.1022/1.405077/surfplattespecial-del-1---surfplattans-

historia/sida/4/sida-4-iphone---drommen-om-en-surfplatta  

 

IKT (n.d.) I Nationalencyklopedin. Hämtad april, 2, 2014 från  

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/lang/datorst%C3%B6dd-

undervisning?i_h_word=IKT  

 

iPad (n.d.) I Nationalencyklopedin. Hämtad april, 2, 2014 från  

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/lang/ipad  

 

Kjällander, S. (2014). Appknapp – peka, lek & lära i förskolan. Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 

http://appknapp.se/slutrapport/SV_rapport_appknapp_slutversion.pdf  

 

Leijon, M. (2013, februari). Datorplattor resurs för kommunikation i förskolan. 

Skolverket. Hämtad april 8, 2014, från 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-

skolan/relationer-larande/datorplattor-resurs-i-forskolan-1.190874  

 

Pekplatta (n.d.) I Nationalencyklopedin. Hämtad april, 2, 2014 från 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/lang/surfplatta  

 

QR-kod (n.d.) I Nationalencyklopedin. Hämtad april, 2, 2014 från 

http://www.ne.se/lang/qr?i_h_word=qr-kod  

 

Shifflet, R., Toledo, C. & Mattoon, C. (2012). Touch tablet surprises – a preschool 

teacher’s story. Young Children, vol 67 nr3, 36-41 http://eric.ed.gov/?id=EJ981648  

 

Smartphone (n.d.) I Nationalencyklopedin. Hämtad april, 2, 2014 från 

http://www.ne.se/lang/smartmobil  

 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ898529.pdf
http://www.ne.se/lang/facebook
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:490546/FULLTEXT01
http://m3.idg.se/2.1022/1.405077/surfplattespecial-del-1---surfplattans-historia/sida/4/sida-4-iphone---drommen-om-en-surfplatta
http://m3.idg.se/2.1022/1.405077/surfplattespecial-del-1---surfplattans-historia/sida/4/sida-4-iphone---drommen-om-en-surfplatta
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/lang/datorst%C3%B6dd-undervisning?i_h_word=IKT
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/lang/datorst%C3%B6dd-undervisning?i_h_word=IKT
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/lang/ipad
http://appknapp.se/slutrapport/SV_rapport_appknapp_slutversion.pdf
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/relationer-larande/datorplattor-resurs-i-forskolan-1.190874
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/relationer-larande/datorplattor-resurs-i-forskolan-1.190874
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/lang/surfplatta
http://www.ne.se/lang/qr?i_h_word=qr-kod
http://eric.ed.gov/?id=EJ981648
http://www.ne.se/lang/smartmobil


 

 28 

Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

 

Allmänna frågor 

1. Hur är er förskola utrustad med iPad? 

2. Hur länge har ni arbetat med iPad på er förskola? - När kom den första plattan 

till er? 

3. Vem står för inköpen? 

 

Pedagogens kunskaper 

4. Berätta hur ni blev ni introducerade hur iPaden fungerar? 

5. Fortbildning? 

6. Vilka kunskaper anser du att ni som pedagoger bör ha kring användandet av 

iPad i förskolan? 

7. Ser du någon skillnad mellan inställningen till iPad er pedagoger sinsemellan? 

– Hur i sådana fall? (Förhållningssätt, motivation, intresse, möjligheter) 

 

Pekplattan i barngrupp 

8. Vid vilka tillfällen brukas iPad? I vilket syfte? 

9. Är det en skild aktivitet från andra? Eller skulle iPad kunna användas i olika 

områden och tillfällen? – Hur? 

10. Vilka färdigheter kan barnet utveckla – vad kan barnen lära sig med iPad som 

pedagogiskt verktyg? 

11. För- och nackdelar med iPad som pedagogiskt verktyg? 

12. Hur sker valet av appar?  

13. Hur går det till vid introduktionen av en ny app? Testas den först av er som 

pedagoger eller testas den tillsammans med barnen? 

14. Finns några särskilda bestämmelser eller regler för användningen av iPad? 

 

Utvärdering/reflektion 

15. Vad pratar barnen om? Vilka ord använder barnen när de instruerar varandra? 

16. Hur fungerar samarbetet i barngruppen? 

17. Vilken position får vardera barn? Kan något mönster anas? 

 

Dokumentation 

18. Används iPad för dokumentation, i så fall hur? 

19. Om – är barnen delaktiga i dokumentationen? På vilket sätt? 

20. Uppföljning, utvärdering, reflektion? 
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Bilaga 2: Observationsmall 

 

 

 Hur kan ett lärandetillfälle se ut i praktiska aktiviteter på förskolan där iPad 

brukas som pedagogiskt verktyg? 

 

 

 

1. Val av aktivitet/app i förhållande till sammanhang? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Med eller utan pedagog? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Enskilt eller med andra barn? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tidsperspektiv  

- tidpunkt på dagen 

- längd i tid av användandet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


