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Abstract 

 
 
Då den digitala tekniken har en betydelsefull roll i samhället anser vi att det är av stor vikt att 

den integreras i förskoleverksamheten, något som även läroplanen för förskolan betonar. Vi 

har valt att undersöka hur och varför pedagoger i förskolan använder sig av iPaden samt om 

de ser några möjligheter eller hinder med att integrera den i verksamheten. I litteraturdelen 

behandlas både teoretiska perspektiv och tidigare forskning relevanta för det område som har 

undersökts. För att få tillgång till pedagogernas erfarenheter och tankar kring iPaden 

genomförde vi en kvalitativ undersökning i form av ett frågeformulär med öppna frågor. 

Kontakt upprättades via det sociala mediet Facebook där en intresseförfrågan lades ut på ett 

forum, Ipad i skola och förskola. Sex pedagoger deltog i undersökningen. Ett 

informationsbrev och frågeformulär skickades därefter ut via e-mail till pedagogerna. Deras 

svar bearbetades och analyserades utifrån ett konstruktivistisk och sociokulturellt perspektiv. 

Utifrån det material som samlades in, både litteratur och erhållna svar från pedagogerna, 

kunde vi få svar på våra frågeställningar. Undersökningen visade att de tillfrågade 

pedagogerna främst använder surfplattan som ett kompletterande verktyg i verksamheten 

med syfte att underlätta dokumentationen av barns lärande och utveckling. Det framgick 

även, utifrån undersökningen, att det finns både fördelar och nackdelar med att integrera 

iPaden i förskolan. 

 
 
 

 
Ämnesord: iPad, surfplatta, IKT, pedagoger, förskola, förskoleverksamhet 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 
 

Vi pratar ofta om det digitala tåget där några har tagit på sig att köra tåget, några åker 
bara med och några bromsar men hur länge ska tåget stå kvar vid perrongen och invänta 
alla? (Cecilia, en av de intervjuade pedagogerna, 2013) 

 

Människan lever idag i ett digitalt samhälle där tekniken spelar en stor roll. Dagens teknik 

utvecklas hela tiden och det sker ständigt förändringar inom området. I läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2010) står det att förskolan ska erbjuda barn tillgång till ny teknik samt 

låta dem utforska och upptäcka dess möjligheter och funktioner. Vidare betonar Ljung-Djärf 

(2004) vikten av att införa teknik i verksamheten för att ha möjlighet att ge barn den 

grundläggande kompetens som samhället kräver. Det ingår i det pedagogiska uppdraget att 

hålla sig uppdaterad och följa den utveckling som sker i samhället. Detta för att kunna besitta 

den aktuella kompetens som krävs för att vidarebefordra kunskaper samt förbereda och lägga 

grund åt barn inför kommande skola, arbetsliv och till världen generellt (Skolverket, 2010).  

Jag undervisar aldrig mina elever. Jag försöker bara förse dem med rätt förutsättningar 
att lära (Albert Einstien, Diaz, 2012, s. 295).  
 

Grundaren av Apple, Steve Jobs (1955 – 2011), lanserade i början av 2010 surfplattan iPad, 

ett revolutionerande verktyg som då främst var avsedd för att användas till att surfa på 

internet, fotografera, titta på bilder och film, lyssna på musik, spela spel och läsa böcker 

(Apple, 2010). Surfplattan, som är en pekdator med tryckkänslig skärm, styrs av användaren 

med hjälp av fingrarna då den varken har en mus eller ett fysiskt tangentbord 

(Nationalencyklopedin, 2013). Den har många funktioner, exempelvis en kamera som kan ta 

både stillbilder och rörliga bilder, mikrofon för ljudinspelning och en högtalare för 

uppspelning. Surfplattan kan också kopplas samman med en vanlig stationär dator eller 

projektor för att pedagoger och barn på så sätt ska kunna se film tillsammans, läsa sagor i 

storbildsformat eller titta på fotografier. Allt som dokumenteras sparas automatiskt i 

surfplattan och det som sparats kan sedan användas i de olika appar som finns tillgängliga att 

ladda ner (Gällhagen & Wahlström, 2012; Niemi, 2013). 

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning fått intrycket av att allt fler förskolor 

införskaffar iPads och använder dessa i och tillsammans med barngrupperna. Det råder dock 

delade åsikter kring iPadens syfte i förskoleverksamheten, om den är ett bra pedagogiskt 

verktyg eller enbart används som en barnvakt? Lagercrantz (SVT Nyheterna, 2012), som är 
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barnläkare, anser att barn under fyra år inte bör använda surfplattor då de stör deras 

uppmärksamhet och koncentration samt påverkar deras spontana lek. Vidare hävdar 

Lagercrantz att surfplattan kan leda till att barn får en snedvriden bild av naturen. Gällhagen 

och Wahlström (2012) är däremot positivt inställd till surfplattan och ser den som en tillgång. 

Författarna menar att surfplattan ska användas som ett pedagogiskt redskap och som ett 

komplement i förskoleverksamheten, inte fungera som en ersättning för något annat. 

 

I skrivande stund har vi upplevt att det finns ett fåtal studier som inriktar sig mot 

användningen av iPad i förskolan. Detta kan bero på att surfplattan är ett relativt nytt verktyg, 

inte bara inom verksamheten utan i samhället överlag, då den enbart har funnits på marknaden 

sedan år 2010. Hylén (2013) framhåller dock att de få studier som genomförts visar positiva 

resultat. 

 
1.2 Syfte och frågeställningar 

Intentionen med detta undersökningen är att ta reda på i vilket syfte pedagoger integrerar 

surfplattan i förskoleverksamheten samt vilka möjligheter och hinder pedagoger ser med 

användandet av den. Utifrån ovanstående har följande frågeställningar formulerats:  

Vad är pedagogernas syfte med att använda iPad i förskoleverksamheten? 

Vilka möjligheter respektive hinder kan användandet av iPad medföra? 

 
 
1.3 Centrala begrepp i arbetet 

För att underlätta läsningen av arbetet följer en förklaring av de begrepp som är relevanta och 

som ibland kan anses svårtolkade. 

Pedagog – Verksamma förskollärare och barnskötare 

Verksamheten – Förskolan, åldersgrupp 1-5 år 

IKT – Informations- och kommunikationsteknik (SAOL13, 2006). I arbetet innefattar IKT 

den digitala teknik som används i förskolan så som exempelvis iPad, data, kamera, film, 

bildspel och så vidare. Benämns även som digitala verktyg i arbetet.  

iPad – En surfplatta tillverkad av företaget Apple. Vi har valt att använda just iPad i arbetet 

då de tillfrågade pedagogerna främst använder sig av surfplattor från denna tillverkare. Andra 

begrepp som används i arbetet är surfplatta, vilket då syftar på iPaden. 
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App – Ursprung från engelskans application och betyder programvara. Det finns oändligt med 

appar för olika syften, från olika pedagogiska spel till digitala böcker. Apparna varierar i pris 

men många är gratis och kan laddas ner från butiken Appstore (Gällhagen & Wahlström, 

2012). 

Traditionella verktyg – Penna, papper, böcker, spel, pussel, dator, kamera med mera. 

 

2. FORSKNINGSBAKGRUND 
I detta avsnitt kommer utvald litteratur att redovisas. Vidare följer en beskrivning av 

konstruktivismen, sociokulturellt perspektiv, det motiverande lärandet samt tidigare forskning 

som är relevant för ämnet. 

 
2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Arbetet utgår ifrån den konstruktivistiska lärandeteorin med fokus på det sociokulturella 

perspektivet. Både konstruktivistisk teori och sociokulturellt perspektiv tar hänsyn till hur 

barn tänker, förstår och konstruerar kunskap. Skillnaden är att barn inom den 

konstruktivistiska teorin anses vara skapare av den egna kunskapen medan det ur ett 

sociokulturellt perspektiv istället fokuseras på lärande i samspel med omgivningen (Claesson, 

2007). Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) framhåller att pedagoger dels ska anpassa 

undervisningen till varje barn och ta hänsyn till dess tidigare erfarenheter, även sträva efter att 

ge barn förmågan att kommunicera och samspela. Ett avsnitt kring motivation och vilken 

betydelse den har för barns lärande beskrivs också.   

 

2.1.1 Konstruktivismen  

Inom den konstruktivistiska teorin anses lärande, enligt Claesson (2007), vara en aktiv 

process där varje enskilt barn konstruerar sin egen kunskap och uppfattning av världen genom 

att själv få uppleva och utforska den. Säljö (2000) framhåller att det är genom barns fysiska 

kontakt med omvärlden, där de får känna på objekt och experimentera med dessa, som de lär 

sig hur världen fungerar. Jean Piaget (1896 – 1980) hävdar att barns uppfattning av saker och 

ting ständigt förändras. Att det är de uppfattningar som sedan tidigare finns hos barn som 

bidrar till ett nytt sätt att tänka, vilket i sin tur leder till att de kan utveckla nya kunskaper. 

Pedagoger bör komma underfund med vad barn har för tidigare erfarenheter och sedan bygga 

vidare på dessa.  



 8 

Barn som får kända och för dem meningsfulla uppgifter att utföra klarar dem mycket 
bättre än om de får i uppgift att räkna ut något de tidigare aldrig konfronterats med 
(Claesson, 2007, s. 27). 

 

2.1.2 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

Ett annat sätt att se på barns utveckling och lärande är genom det sociokulturella perspektivet, 

vilket innebär att lära i samspel med andra människor och med stöd av den kulturella 

omgivningen (Säljö, 2000; Dysthe, 2003; Strandberg, 2006). Genom att använda sig av 

redskap, både språkliga och fysiska, kan barn redan i tidig ålder få ta del av de kunskaper och 

färdigheter som är betydelsefulla inom samhället (Dysthe, 2003). Lärande handlar följaktligen 

om det människor har erfarenhet av från olika sociala möten och som de kan nyttja i 

framtiden (Säljö, 2000).  

 

Strandberg (2006) påtalar att en förutsättning för meningsfullt lärande är en ”interpersonell 

relation”, ett samspel mellan människor, samt att det är genom interaktion, kommunikation 

och imitation som lärande kan ske. Lev Vygotskij (1896-1934), teoretiker och grundare av det 

sociokulturella perspektivet, anser att all inlärning sker i en zon av proximal utveckling. Den 

proximala utvecklingszonen är en beskrivning av skillnaden mellan vad en person kan 

åstadkomma på egen hand och vad denne kan lära sig ytterligare med stöd från en mer kunnig 

person eller med hjälp av ett redskap (Säljö, 2000; Strandberg, 2006).  

Vad jag kan göra med assistens idag, kan jag göra själv i morgon (Strandberg, 2006, 
s.152).  

 

Inom det sociokulturella perspektivet sker lärandet med stöd av kulturella redskap. Dysthe 

(2003) beskriver dessa redskap som ”de intellektuella och praktiska resurser” som finns 

tillgängliga och gör det möjligt för människor att förstå samt verka i världen. De kulturella 

redskapen används som hjälpmedel och stöd vid en aktivitet för att mediera, överföra, 

kunskap (Strandberg, 2006). Fingrarna är till exempel ett hjälpmedel som ger människor stöd 

vid huvudräkning, precis som en ramsa kan vara till hjälp för att minnas. Både de fysiska och 

språkliga redskapen är resurser skapade av människan och som finns tillgängliga som stöd i 

allt vi gör (Säljö, 2010). De fysiska redskapen, som Vygotskij (1896-1934) valde att kalla 

artefakter, är föremål tillverkade av människan som exempelvis hus, telefoner, knivar, 

datorer, böcker och så vidare. Det mesta människor har omkring sig i dagens samhälle är 

således artefakter (Säljö, 2010) Dessa artefakter har tillverkats då det har funnits ett behov av 
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hjälpmedel och har sedan utvecklats efterhand som människans behov har förändrats 

(Strandberg, 2006). Ett exempel är jordbruket, där människan förr använde sig av käppar, 

hackor och enkla redskap för att bruka jorden. Idag finns det istället traktorer, skördetröskor 

och en mängd mekaniska hjälpmedel för att underlätta arbetet (Säljö, 2010). 

  

Människan besitter ett enastående intellektuellt redskap, språket. Smidt (2006) poängterar att 

språket är ett av det absolut starkaste redskapet för att sprida kunskaper. Även Säljö (2000) 

framhäver språket som en avgörande faktor för lärande. Den grundläggande tanken inom det 

sociokulturella perspektivet är att kommunikation både skapar och förmedlar ”sociokulturella 

resurser” (Säljö, 2000). Genom att tala med och lyssna på andra människor kan erfarenheter 

och kunskaper utbytas. Det skapas ständigt nya sätt att kommunicera, vilket påverkar 

människans sociala, ekonomiska och materiella situation. Numera finns det till exempel 

möjlighet att kommunicera via Internet, något som kan göras oberoende av geografiskt 

avstånd då det inte kräver fysisk kontakt (Säljö, 2000). Den nya tekniken gör interaktionen 

mellan människa och dator möjlig. I detta möte är datorn ”a more clever peer”, det vill säga 

datorn är den mer kompetente som lånar ut kunskap till människan (Strandberg, 2006). 

 

Människans kulturella villkor påverkar hur lärandet sker (Säljö, 2000). Enligt Smidt (2010) är 

kunskap situerad, det vill säga, den ingår alltid i sociala och kulturella sammanhang. Vidare 

menar författaren att det är dessa sammanhang som leder till meningsfull kunskap. Strandberg 

(2006) ger två exempel på situerat lärande:  

 
Det är lättare att lära till bilmekaniker i en bilverkstad än på en öde ö och det är lättare 
att lära sig tyska i Tyskland än i Ryssland (Strandberg, 2006, s.12).  
 

 

2.1.4 Motiverat lärande 

Gärdenfors (2010) framhåller motivation och förståelse som avgörande faktorer för att uppnå 

ett framgångsrikt lärande. Det är människors inre motivation, den naturliga nyfikenheten och 

lusten att lära, som driver människor till handling (Davidsson & Flato, 2010; Gärdenfors, 

2010). Gärdenfors (2010) poängterar att när människor drivs av inre motivation genomför de 

aktiviteter eftersom själva aktiviteten i sig anses vara intressant, spännande eller rolig. Vidare 

menar Davidsson och Flato (2010) att kunskapen på så sätt kan bli mer bestående än vid till 

exempel yttre motivation. Vid yttre motivation påverkas och drivs människor istället av yttre 
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faktorer som exempelvis uppmuntran från andra eller genom tanken på belöningar (Davidsson 

& Flato, 2010).  

När man styrs av yttre motivation, å andra sidan, gör man något för att det leder till 
något annat som är värdefullt, men som inte är direkt kopplat till aktiviteten 
(Gärdenfors, 2010, s. 79). 

 

Människors egna intresse är, enligt Jämterud (2010), en viktig källa till motivation. Då barn 

drivs av den inre motivationen arbetar de med aktiviteter på grund av dess innehåll. Om de 

inte har intresse för innehållet läggs inte lika mycket tid på aktiviteten, vilket i sin tur påverkar 

deras lärande. Pedagoger har en betydande roll då det kommer till att motivera och inspirera 

barn för ett kunskapsområde. För att kunna väcka intresse hos barn krävs det att pedagoger tar 

reda på vad barn intresserar sig för (Jämterud, 2010). Gärdenfors (2010) påtalar även vikten 

av att pedagoger själv är engagerade inom det område som ska beröras.     

 
 

2.2 Litteraturgenomgång 

Under denna rubrik kommer forskning inom området att belysas. Vikten av att följa 

samhällets utveckling, pedagogers och barns digitala kompetens, IKT samt surfplattan som ett 

nytt verktyg för lärande är avsnitt som kommer att behandlas.  
 

2.2.1 Ett samhälle i utveckling 

För att skolverksamheten ska kunna föras närmare ett samhälle i utveckling krävs det att barn 

får de rätta förutsättningar till detta, något som Dewey (2004) poängterar som avgörande för 

att skapa ett meningsfullt lärande.  

Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som 
utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver (Skolverket, 2010, 
s.6).  

Davidsson och Flato (2010) menar att dagens skola ofta saknar kontakt med den vardag där 

barnens kunskaper ska användas. Kunskapen måste vara verklighetsförankrad, det vill säga 

kopplas till det som har skett, sker just nu eller kommer att ske utanför verksamhetens väggar. 

Vidare betonar Diaz (2012) att pedagoger bör vara förberedda för att ha möjlighet att på 

förhand ana vad barns framtida behov kan komma att betyda för skolverksamheten.  
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2.2.2 Pedagogers och barns digitala kompetens 

Arbetsmarknaden kräver andra kunskaper och kompetenser i jämförelse med vad den gjorde 

för bara några år sedan. Verksamheten i förskolan bör, enligt Bjurulf (2013), bidra med 

möjligheter för barn att utveckla tekniska förmågor så att de i vardagen kan hantera dessa. En 

av åtta nyckelkompetenser som Europeiska kommissionen (2007) framhåller som viktig är 

digital kompetens. Att vara digital kompetent är idag lika betydelsefullt som att kunna skriva, 

läsa eller räkna och något som barn ska få möjlighet att utveckla redan i tidig ålder (Käck & 

Barbutiu, 2012). Inom begreppet digital kompetens ingår kunskaper, färdigheter och attityder 

kring digital teknik (exempelvis dator, mobil, surfplatta, kamera) i dagens samhälle, alltifrån 

hur teknik fungerar, vilken roll den har i vardagen, hur den används samt dess fördelar och 

nackdelar (Europeiska kommissionen, 2007). Diaz (2012) betonar att det handlar om att 

anpassa verksamheten så att den blir tidsenlig. Den nya skollagen (Regeringskansliet, 2011) 

betonar barns rätt till kostnadsfritt förfogande av de verktyg som behövs för en aktuell 

utbildning samt genom dessa uppnå den digitala kompetens som förväntas av dem. 

 

Dewey (2004) framhåller pedagogers roll då det gäller att ”vägleda, styra och organisera” 

samspelet mellan ”en växande individ” och en omgivning i förändring. Att som pedagog vara 

digital kompetent innebär, enligt Käck och Barbutiu (2012), att kunna ställa de didaktiska 

frågorna knutna till användandet av teknik. När, vad, varför och hur ska tekniken användas 

som ett pedagogiskt stöd i verksamheten. Resultat från en studie genomförd av Alexandersson 

(2000) visar att pedagogers inställning till teknik påverkar barns förståelse och användning av 

till exempel dator i förskolan. Det framgick av studien att flera av de medverkande 

pedagogerna saknade utbildning inom digital teknik samt hade bristande erfarenhet av 

dataanvändning, vilket i sin tur visade sig utgöra ett hinder för barns lärande. Enligt Forsling 

(2011) påverkar pedagogers avsaknad av datavana och inställning till teknik barns möjlighet 

till att utveckla en digital kompetens. Precis som teknik är digital kompetens också 

föränderlig, vilket kräver att verksamheten lägger fokus på kompetensutbildning för att göra 

pedagoger medvetna om ”vilket lärande som behövs i relation till den omvärld vi lever i” 

(Käck & Barbutiu, 2012, s.29).  
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2.2.3 IKT – vad är det?  

IKT, som står för informations- och kommunikationsteknik, innefattar teknisk utrustning som 

används för att kommunicera information. Film, bildspel och spel på datorn är exempel på 

IKT-verktyg (Ljung-Djärf, 2004). Hur denna teknik ska användas som ett verktyg för lärande, 

kommunikation och lek är en av de viktigaste frågorna inom skolverksamheten, även i vilken 

omfattning IKT ska ses som ett integrerande redskap (Brodin & Lindstrand, 2007). Den 

digitala tekniken medför möjligheter men också hinder då den måste ha ett syfte samt ett 

innehåll som är värdefullt. Enligt Brodin och Lindstrand (2007) finns det en risk att hamna 

utanför samhället om barn och vuxna inte tar till sig aktuell teknik och håller sig uppdaterad. 

Det betonades kraftigt under 1980-talet att den som inte följde med i den tekniska 

utvecklingen kunde bli ”informationshandikappad”. Denna varning tog många människor på 

allvar då ingen vågade riskera att bli utstött från arbetslivet. En del människor kände att den 

nya tekniken gjorde intrång på deras liv och vardag (Brodin & Lindstrand, 2007). 

Som nämnts tidigare i arbetet sker det i dagens samhälle en ständig utveckling, vilket innebär 

att skolverksamheten också förändras. Brodin och Lindstrand (2007) hävdar att IKT kan vara 

en bidragande faktor till denna förändring. Tekniken förändras och utvecklas hela tiden, vilket 

medför att pedagoger måste utforska nya verktyg för att på ett effektivt sätt kunna integrera 

tekniken i förskolan (Couse & Chen, 2010). Ljung-Djärf (2004) ser IKT som ett 

revolutionerande redskap för lärande. Vidare poängterar Forsling (2011) att användningen av 

IKT kan leda till ett förändrat och varierande arbetssätt.  

 

Ett redskap inom IKT är datorn som, enligt Medierådet (2010), är ett naturligt inslag i 

människors vardag och borde således även användas i förskolan. Resultat från en 

undersökning (Medierådet, 2010) kring barns datavanor visade att två av tre tillfrågade 

föräldrar med barn i åldrarna två till fem år uppgav att deras barn använder sig av datorn 

regelbundet. Forsling (2011) påtalar betydelsen av att pedagoger ser och tror på teknikens 

möjligheter. Vidare hävdar Medierådet (2010) att det är av stor vikt att pedagoger har 

kunskaper om och kan hantera digitala verktyg samt känna sig bekväma i användandet. 

Pedagoger bör även ha kännedom om vilka regler som gäller för nedladdning, publicering, 

källkritik och vara medvetna om att både barn och unga även dem måste känna till dessa för 

att arbetet med digitala medier ska fungera. Forsling (2011) påtalar att pedagogers osäkerhet 

ofta leder till att datorn används som en leksak där lärandet hamnar i skymundan. Vidare 

anser författaren att barn inte bör sitta själv vid datorn, utan istället att en pedagog alltid måste 
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närvara och att det inte är förrän då som ett lärande kan ske. Bjurulf (2013) menar att barn 

med stöd av en pedagog kan utmanas och uppmuntras genom dessa verktyg. Förskolans 

tillgång till digitala verktyg garanterar dock inte att barn lär sig saker eller att lärande 

stimuleras. För att stimulera barns utveckling och deras förmågor kan dock de digitala 

verktygen, så som exempelvis surfplattan, vara ett hjälpmedel på vägen (Bjurulf, 2013).  

 

2.2.4 Det mobila lärandet 

Mobilt lärande är, enligt Jämterud (2010), ett generellt begrepp på de bärbara (mobila) 

tekniska produkter som kan användas som verktyg i undervisning och för lärande. Exempel 

på bärbara enheter är mobiltelefonen, bärbara datorer och surfplattor (Georgiev, Georgieva 

och Smrikarov, 2004). Användaren av den bärbara enheten är oberoende av plats eftersom 

enheten kan användas i princip var som helst. Lärandet blir således också mobilt (Jämterud, 

2010). Fördelen med mobilt lärande är, enligt Georgiev et al (2004), att engagemanget från 

barn kan bli större eftersom de ofta redan är bekanta med de bärbara enheterna sedan tidigare 

då de använder dem exempelvis i hemmet. 

 

2.2.5 Surfplattan – ett nytt verktyg för lärande 

Aglassinger, Strindholm, Kallin och Norling (2012) anser att surfplattan är en del av 

framtiden och att den kan skapa goda förutsättningar för barn i förskolan. Författarna ville 

redan vid lanseringen av surfplattan införa den i verksamheten, då de inte ville ligga steget 

efter samhällets tekniska utveckling. Hylén (2013) framhäver en studie genomförd på en skola 

i Skottland där resultaten visade att surfplattan bland annat gjorde det möjligt för lärarna att 

variera sitt arbete samt finna nya alternativa sätt att arbeta på i klassrummet. Lärarnas bild av 

sig själv i sin yrkesroll förändrades genom arbetet med iPad och samarbetet mellan lärare och 

elever blev bättre. Med hjälp av detta verktyg kunde lärarna ge stöd till alla elever oavsett 

vilken nivå de befann sig på och kunde på ett enkelt sätt återkoppla på deras lärande. 

Elevernas kreativitet höjdes och de hjälpte varandra mer än tidigare (Hylén, 2013).  

 
I ett projekt om iPaden i förskolan konstaterade Aglassinger et al (2012) att pedagogernas 

engagemang och närvaro är en avgörande framgångsfaktor i arbetet med iPad. Resultatet 

visade även att barnens inflytande över lärandet, kreativiteten och samspelet barnen 

sinsemellan ökade då de arbetade tillsammans vid iPaden. Det blev lättare, hävdar 

Aglassninger et al (2012) att ”plocka upp barnens tankar, och arbeta vidare med dem och 
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fördjupa arbetet”. Surfplattan blev ett komplement i den dagliga verksamheten och gjorde det 

möjligt för pedagogerna att variera sitt arbete samt spara tid då det erbjuds mycket material på 

Appstore som är lättillgängligt för användaren. iPadens mångsidighet är en stor fördel då den 

är många verktyg i ett, liten och behändig och kan tas med överallt, ute som inne samt att flera 

personer kan styra den tillsammans vilket underlättar gemensamt skapande (Aglassinger et al, 

2012; Neimi, 2013). Niemi (2013) framhåller iPaden som ett kreativt och användbart verktyg 

för att underlätta för både pedagoger och barn. I kombination med en aktiv pedagog blir 

surfplattan ett fantastiskt verktyg som gör lärandet modernt och lustfyllt (Gällhagen & 

Wahlström, 2012).  

 

3. METOD 
Nedan redogörs val av metod, urval, undersökningsgrupp och tillvägagångssätt samt 

bearbetning och analys av de inhämtade svaren från de intervjuade pedagogerna följt av en 

förklaring med hänsyn till de etiska överväganden som gjorts. Även kritik mot val av metod 

lyfts fram. Avslutningsvis behandlas ett avsnitt kring undersökningens validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet. 

 

3.1 Kvalitativ metod 

Undersökningen baseras på en kvalitativ metod som, enligt Kvale & Brinkmann (2009), 

innebär att skapa förståelse för den värld vi lever i utifrån intervjupersonernas perspektiv. 

Trost (2010) beskriver en kvalitativ metod som ett försök att förstå andra människors sätt att 

tänka. Syftet med att använda en kvalitativ metod i arbetet är således för att få tillgång till 

pedagogernas tankar, åsikter, erfarenheter och kunskaper kring användandet av surfplattan.  

3.1.1 Frågeformulär  

Pedagogerna som deltog i undersökningen är verksamma i olika delar av landet. Ett 

frågeformulär via e-mail underlättade därför kontakt. En annan anledning till valet av att 

använda frågeformulär var för att ge pedagogerna tid till att reflektera kring frågorna innan de 

svarade samt ge dem möjlighet att svara när de kunde. Detta kan, enligt Denscombe (2009), 

generera högre kvalitet på svaren.  
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Frågeformuläret (se bilaga III) bestod av öppna standardiserade frågor, vilket innebär att alla 

intervjupersoner fick likadana frågor strukturerade i samma följd (Patel & Davidson, 2003). 

Öppna frågor ger intervjupersonerna möjlighet att själv påverka längd, innehåll och 

formulering av sina svar. Denscombe (2000) betonar att frågeformulär ofta innebär att det inte 

sker någon direktkontakt mellan intervjupersonerna och de som intervjuar, som till exempel 

vid en muntlig intervju då både svar och material kan påverkas av det samspel som sker 

mellan de som medverkar.  

Genom att begränsa fokus till denna typ av frågeformulär kan uppmärksamheten riktas 
på utformningen och administreringen av själva formuläret, snarare än på den inverkan 
som härstammar från interaktionen ansikte mot ansikte (Denscombe, 2000, s. 107). 
 

Vid utvärdering av ett frågeformulär finns det, enligt Denscombe (2009), fyra kriterier att ta 

hänsyn till. För det första gäller det att frågeformuläret ger fullständig information om det 

område som undersöks, andra kriteriet behandlar sannolikheten att det är korrekt information 

som lämnas av de intervjuade, vidare bör svarsfrekvensen vara rimlig samt att de etiska 

normerna tas hänsyn till.  

 

3.2 Urval och undersökningsgrupp 
 

Ett medvetet urval har gjorts, något som Denscombe (2000) benämner som subjektivt. Detta 

urval anses ge mest värdefulla svar då det redan finns ett intresse och en kompetens hos de 

intervjuade kring undersökningsområdet. En intresseförfrågan skickades ut till pedagoger som 

arbetar med iPad i förskolan. De pedagoger som var intresserade av att medverka i 

undersökningen tog i sin tur kontakt med oss. Undersökningsgruppen bestod av sex 

pedagoger verksamma i olika delar av Sverige. Vi hade redan innan undersökningen valt att 

begränsa undersökningsgruppen till just sex deltagare då det inte var kvantitet utan istället 

kvalitet som efterfrågades. Nedan följer en presentation av de pedagoger som medverkade.  

Anna, 25 år, har varit verksam förskollärare i tre år och arbetar med barn i åldersgruppen 1-3 

år i de norra delarna av Sverige. Pedagogen har använt iPad i ett år. 

 

Bodil, 47 år, arbetar som specialpedagog inom förskolan i södra Sverige, har varit verksam i 

26 år och har arbetat med iPad i cirka ett år. 
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Cecilia, 42 år, legitimerad förskollärare i mellersta Sverige och verksam på en avdelning där 

barnen är i åldern 4-5 år. Hon har arbetat inom förskolan i 15 år och har använt sig av iPad 

sedan två år tillbaka.  
 

Diana, 44 år, från mellersta Sverige är förskollärare i samtliga åldersgrupper. Hon har varit 

verksam inom förskolan i 24 år och använt iPad sedan hösten 2011.  

 

Elsa, 47 år, har varit verksam förskollärare i 27 år och arbetar med barn i ålderarna 3-5 år i 

södra Sverige. Hon har använt iPad i ett år.  

 

Freja, 42 år, har använt sig av iPaden i verksamheten sedan ett och ett halvt år tillbaka. Hon 

har arbetat som förskollärare i 15 år och kommer från mellersta Sverige. Hon är verksam i 

åldersgrupp 1-5 år. 

 

3.3 Insamlingsmetod 
 

För att få kontakt med pedagoger som både arbetar samt har ett intresse för iPad valde vi att 

bli medlemmar i en grupp, iPad i skola och förskola, på det sociala mediet Facebook. Denna 

grupp hittade vi genom sökningar på mediet. Ahrne och Svensson (2011) menar att det i 

samband med den tekniska utvecklingen förekommer nya former av intervjuer. Vidare 

framhåller författarna att intervjuer idag med fördel kan genomföras exempelvis via e-mail 

eller sociala medier så som Facebook eller Twitter. En intresseförfrågan lades ut på forumet 

(se bilaga I). Därefter inväntades svar från de pedagoger som eventuellt ville medverka. 

Mailkontakt upptogs och informationsbrev (se bilaga II) med ett bifogat frågeformulär (se 

bilaga III) skickades ut. Pedagogerna fick även ett datum för senast inlämning av svar, vilket 

var två veckor efter utskick av frågeformulären.  

 

3.4 Bearbetning och analys 
 

De insamlade svarens omfattning var i snitt två A4 sidor per intervjuad pedagog. Dessa skrevs 

ut för att få en överblick av pedagogernas svar. Därefter sammanställdes svaren i ett 

dokument på datorn och delades in i rubriker utformade utifrån de frågor som fanns i 

frågeformuläret. De sammanställda svaren analyserades med utgångspunkt i det 
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konstruktivistiska och sociokulturella perspektivet. De jämfördes för att se om det förekom 

likheter och skillnader mellan pedagogernas svar för att sedan kategoriseras och kopplas till 

centrala begrepp inom de olika teorierna. I analysen (s.23) användes begrepp som 

erfarenheter, kultur, artefakt, mediera, utvecklingszon, och samspel.  

 

3.5 Etiska överväganden 
 

I undersökningen har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som råder inom den 

humanistiska- och samhällsvetenskapliga forskningen. De fyra krav som finns på forskning 

har varit utgångspunkten i de etiska överväganden som gjorts (Vetenskapsrådet, 2002). 

Pedagogerna har, enligt informationskravet, blivit informerade via ett missivbrev om 

undersökningens syfte samt villkoren för deras deltagande. I enlighet med samtyckeskravet 

deltog pedagogerna frivilligt, utan krav på sig att fullfölja sitt deltagande och de kunde när 

som helst välja att avbryta. Det insamlade materialet hanterades utifrån nyttjandekravet, vilket 

innebär att det enbart har använts till undersökningens ändamål. All information från 

pedagogerna har behandlats utifrån konfidentialitetsskravet, det vill säga att alla 

personuppgifter har antingen dolts eller fingerats så obehöriga inte har kunnat ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

3.6 Metodkritik 

Vi är medvetna om de risker som finns i valet av att använda frågeformulär som metod i 

undersökningen. Denscombe (2009) menar att ett frågeformulär försvårar kontrollen av hur 

mycket sanning som finns i pedagogernas svar samt att användandet av frågeformulär 

vanligtvis är en ”engångsföreteelse”. Det saknas ofta både tid och resurser till att göra om 

undersökningen på nytt samt göra kompletteringar (Denscombe, 2009). Vidare finns det ingen 

möjlighet till att ställa följdfrågor som vid exempelvis en muntlig intervju (Ahrne & 

Svensson, 2011).  

3.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
 

När en undersökning mäter det som den har för avsikt att undersöka, utifrån 

problemformuleringen, uppnår den validitet (Denscombe, 2009; Trost, 2010). Vi har i vår 

undersökning frågat pedagoger som arbetar med iPad i förskolan om just användningen av 

verktyget i verksamheten. Vi har således undersökt det vi har haft i syfte att undersöka. 
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Reliabiliteten, med andra ord tillförlitligheten i undersökningen, innebär att resultaten ska bli 

detsamma vid en upprepad undersökning. Trost (2010) betonar att det är svårt att tala om 

reliabilitet vid kvalitativa intervjuer då det handlar om människor, deras erfarenheter samt att 

det ständigt sker en utveckling och förändring av erfarenheterna. Författaren anser att det är 

förändringarna som är av intresse i en kvalitativ metod.  

Generaliserbarhet betyder att de resultat som framgår i en undersökning ska kunna återfinnas 

på en annan plats, vid en annan tidpunkt men ändå ge samma resultat (Denscombe, 2009). 

Om exempelvis sex andra pedagoger hade medverkat i vår undersökning skulle svaren 

troligtvis sett annorlunda ut. Detta eftersom människor har olika åsikter och erfarenheter som 

ständigt förändras och utvecklas. En kvalitativ undersökning är således inte generaliserbar då 

den baseras på människors olika uppfattningar. Generaliserbarheten påverkas även av antalet 

medverkande. Då en kvalitativ metod fokuserar på ett fåtal medverkande blir det svårt att 

generalisera till en större grupp i samhället (Patel & Davidson, 2003). Vår undersökning är 

alltså inte generaliserbar. 

 

4. RESULTAT 

I undersökningen har sex pedagoger, verksamma i förskolor belägna i olika kommuner i 

Sverige deltagit. Nedan följer en sammanställning av deras inlämnade svar från 

frågeformulären. Svaren har vi valt att dela in i sex olika rubriker. Dessa har utformats utifrån 

de frågor som finns i frågeformuläret, se bilaga III. 

 

4.1 Vilken typ av surfplatta används? 

Resultaten visar att alla tillfrågade pedagoger använder sig av Apples iPad i verksamheten. 

Bodil, Diana och Elsa svarade att det är deras kommun som har valt varumärke. Vidare 

nämner Elsa att de har ett upphandlingsavtal i kommunen för just Apple. Anna skriver att det 

förekom en dialog med chefen om vilket märke som skulle lämpa sig, valet blev iPad då 

denna ansågs mest lätthanterlig för både barn och pedagoger, tydlig samt erbjöd ett stort utbud 

av appar. Cecilia hade erfarenhet av Apples produkter sedan tidigare och önskade Apple då 

hon började på ny arbetsplats. Hon framhåller utbudet av pedagogiska appar som en faktor 

som påverkat valet av tillverkare. Vidare menar Cecilia att valet av märke inte spelar någon 

roll utan att det är lärandet i sig som är det viktigaste. Diana var osäker kring varför 
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kommunen valt att köpa in just Apples produkter, men trodde att det rörde sig om en 

ekonomisk fråga. Freja nämner inget om anledningen till varför valet föll på just iPad. 

 

4.2 Varför och hur används iPad i förskolan? 

Enligt Anna är syftet med att använda iPad att följa med i den tekniska utvecklingen samt för 

att underlätta arbetet för pedagogerna genom smidigare och snabbare dokumentation av 

verksamheten. Bodil menar att arbetet med iPad gör det möjligt att på ett nytt sätt arbeta med 

läroplanens områden och att den på detta sätt kan berika verksamheten. Surfplattan kan även 

stötta och hjälpa ”vissa barn” gällande struktur och tydlighet. iPaden är ett 

motivationshöjande verktyg, anser Cecilia, som leder till ett spännande och lustfyllt lärande. 

Det är lätt att dokumentera och synliggöra hela läroprocessen.  

Tanken med Ipads är att den är användarvänlig, skapar nyfikenhet, är språkutvecklande 
och har en lägereldseffekt där barnen kan sitta och samarbeta på ett enkelt sätt (Cecilia).  

 

Diana använder iPaden som komplement i den dagliga verksamheten samt som ett hjälpmedel 

för barn som behöver extra stöd men också för att dokumentera och skapa underlag till 

utvecklingssamtalen. För att förenkla och spara tid använder Elsa sig av iPaden vid 

pedagogisk dokumentation då momenten blir färre än vid till exempel användningen av 

digitalkamera eller dator. Den är lätt att använda även för barnen som kan göra egna 

dokumentationer och filmer som sedan kan visas via en ”kanon”. iPaden är enkel att ta med 

sig och med internetuppkoppling finns alltid möjligheten att söka svar på frågor oberoende av 

plats (Elsa). Freja använder iPaden i syfte att dokumentera tillsammans med barnen, 

uppdatera deras blogg och digitala portfolio men också för att hitta appar som bland annat är 

språkutvecklande. Deras huvudsakliga syfte är dock att utveckla barnens lärande inom 

läroplanens olika områden. 

  

Pedagogerna ger förslag på hur de använder sig av iPaden samt på appar de anser lämpar sig 

för verksamheten. Diana väljer appar med syfte kopplat till förskolans läroplan. Samtliga 

pedagoger använder surfplattan främst till att dokumentera, anteckna, fotografera och filma 

barnen. Både Anna och Diana benämner surfplattan som ett multiverktyg. Bodil, Cecilia och 

Freja använder iPaden för att göra bildpresentationer och bildspel som de sedan kan visa på 

till exempel föräldramöten, vid utvecklingssamtal eller på förskolans blogg. Med hjälp av 

surfplattan gör Cecilia, Elsa och Freja egna böcker tillsammans med barnen. Elsa förklarar att 
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de under skapandet av böcker kan lägga till ljud och film samt barnens egna röster. Vidare 

berättar Elsa att de brukar använda iPaden för att filma sig själv i olika situationer, detta för 

att synliggöra sitt eget agerande. På både Annas och Bodils förskola används surfplattan till 

att träna språk, matematik, minnet och logiskt tänkande, spela och lyssna på musik samt för 

att skriva och läsa.  

 

Det finns ”otroligt stora möjligheter” med surfplattan poängterar Cecilia. Den kan fånga 

lärandet i stunden, både ute och inne och kan med fördel användas för att introducera teman. 

Ett exempel på detta är: 

På skogsutflykten tar vi lärplattan med oss, vi arbetar med tema om skogens djur. Vi 
sjunger ekorren satt i granen, ser bilder på ekorre, hör hur ekorren låter i appen. 
Upplevelsen förstärks genom att vi sitter där under granen, hör skogens ljud, känner 
doften. Ev, har vi turen att se en riktig ekorre annars kan vi hitta spår från den. Hur ser 
en kotte ut som ekorren har ätit på? Vi dokumentera dagen och gör en film som vi ser 
tillsammans. Återkopplar. Samtalar. Utvärderar vår dag. (Cecilia) 

 

4.3 iPad i jämförelse med traditionella verktyg  

Bodil, Diana, Elsa och Freja anser att surfplattan öppnar upp och skapar möjligheter till att 

söka kunskap och fakta på ett nytt och snabbare sätt. iPaden ”överträffar de traditionella 

metoderna”, genom att tillgången till alla verktyg, så som exempelvis kamera och 

möjligheterna till att anteckna, är lättillgängliga (Freja). Anna jämför surfplattan med 

digitalkameran och menar att när pedagogen visar fotografier och film för barnen från en 

digitalkamera är skärmen för liten. En iPad har enligt Anna ”perfekt storlek” och underlättar 

för barn och pedagoger vid bildvisning. Elsa framhåller även att användandet av iPadens 

videokamera gör det möjligt för barnen att höra och se sig själva och på så sätt se sin egen 

utveckling och synliggöra sitt lärande. Hon nämner även att surfplattan kan användas som 

komplement vid språkträning, då barnen kan spela in sina röster, spara ljuden för att sedan 

lyssna på dem igen vid senare tillfälle. Även Cecilia ser surfplattan som ett språkutvecklande 

verktyg. Surfplattan ska inte vara en ersättare till de traditionella verktygen utan istället ses 

som ett komplement, menar Bodil, som ger barnen möjlighet att lära, förstå och befästa 

kunskap på ytterligare ett sätt.  
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4.4 Fördelar respektive nackdelar med att använda surfplattan som 

pedagogiskt verktyg 

Pedagogerna ser många fördelar med användandet av iPad i förskolan. Cecilia betonar att det 

finns många möjligheter och få hinder med surfplattan. Vidare menar Anna att iPadens 

funktioner skapar gynnsammare förutsättningar för det lekfulla lärandet. Leken och lärande 

går hand i hand (Cecilia). Anna, Bodil och Cecilia nämner surfplattans fördelar i samband 

med dokumentation. Cecilia menar att iPaden kan ge barnen och pedagogerna mer 

möjligheter att dokumentera lärprocesserna, detta genom foto, film och inspelning av ljud. 

Barn, kollegor och föräldrar kan få ta del av lärandet. Anna och Bodil hävdar att 

dokumentationen kan göras snabbare med hjälp av surfplattan. 

Den hjälper, förenklar mitt arbete, så att jag hinner mer. Och kan vara nära barnen 
samtidigt som jag använder den för ex dokumentation (Anna).  

 

Elsa vidareutvecklar detta och menar att surfplattan gör att pedagogerna sparar mycket tid 

vilket är bra då de har ont om planeringstid. iPaden är praktisk eftersom den kan användas 

oberoende av plats, alltså både ute och inne (Elsa). Cecilia och Freja anser att surfplattan har 

en motiverande effekt. Freja ger exempel på en situation där appar kan motivera barn som 

kanske har svårt för att koncentrera sig och som har det motigt i en del aktiviteter.  

”Ett barn som t ex vägrade pussla lärde sig snabbt att pussla i en app och tyckte det var 
roligt” (Freja). 

 

Diana ser enbart fördelar med deras sätt att använda Ipaden, men betonar vikten av att det 

kräver kunniga pedagoger som vet hur de ska hantera surfplattan och dess funktion. 

Ytterligare fördelar med iPaden, anser Bodil, är att den skapar nya vägar till kunskap samt kan 

fungera som ”en outtröttlig ”kamrat” när man som barn vill repetera och höra om och om 

igen”. Cecilia framhäver iPaden som ett verktyg som leder till samarbete, är språkstärkande, 

utmanande, tränar turtagning, synliggör lärandet samt gör barn och pedagoger till 

medforskare. 

 

Alla pedagoger utom Elsa nämner nackdelar med de appar som finns tillgängliga att ladda 

ner. Cecilia och Freja menar att det kan vara både tidskrävande och svårt att hitta bra 

pedagogiska appar. Vidare anser Anna, Bodil och Diana att det finns många appar som är 

mindre lämpliga för förskolan. Anna, Bodil och Elsa påtalar att för mycket användning av 
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iPad kan leda till att barnen blir beroende av den. Elsa hävdar att barn slutar leka rollekar, 

spela sällskapsspel och istället isolerar sig och blir osociala då de använder surfplattan för 

mycket. Dessutom tillägger Elsa att ”de flesta” barn har en surfplatta hemma och att den där 

kanske används som en barnvakt då föräldrar ”inte orkar umgås med sina barn”. Vidare menar 

Anna att surfplattan kanske inte är bra för de barn som har en hemma också. På förskolan 

begränsar pedagogerna användningen av iPad (Anna). Cecilia anser att mycket går förlorat 

om pedagoger inte ger barn möjligheten att använda digitala verktyg i förskolan, att barns 

erfarenheter lämnas utanför verksamheten. Vidare poängterar Cecilia att pedagogernas egen 

osäkerhet och rädsla för den nya tekniken kan göra att barns erfarenheter och den värld de 

lever i inte tas tillvara på.  

  

Cecilia poängterar även att skilda åsikter och inställningar om hur surfplattan ska användas 

kan ställa till problem samt att det kan finnas svårigheter att få med sig sina kollegor då det 

kommer till att använda sig av surfplattan i verksamheten. Hur pedagoger använder iPaden 

påverkas av vilken pedagogisk grundsyn (barnsyn och kunskapssyn) pedagogerna har. 
 

Vi pratar ofta om det digitala tåget där några har tagit på sig att köra tåget, några åker 

bara med och några bromsar men hur länge ska tåget stå kvar vid perrongen och invänta 

alla? (Cecilia) 

  

Cecilia och Freja framhåller den tekniska aspekten kring iPad som en nackdel, då den kräver 

underhåll (ladda, rensa, uppdatera också vidare) samt att det är besvärligt om tekniken skulle 

krångla. 

 
4.5  Förändrar surfplattan synen på lärande?  
 
Enligt Bodil, Diana och Elsa har deras syn på lärande förändrats sedan de börjat använda 

iPaden i sitt yrke. Elsa betonar vikten av att hålla sig uppdaterad och följa utvecklingen för att 

förstå barn. Surfplattan är ett bra verktyg då det kommer till att följa de trender som finns i 

samhället samt för att uppnå det pedagogiska uppdraget. Genom att införa iPad har det blivit 

tydligt för Diana hur ”fort och ohämmat” barn lär sig. Cecilia menar att den lärandesyn hon 

haft sedan tidigare har stärkts då hon började använda surfplattan i förskolan.  

Nyckeln för mig är att det är verktyg för att nå kärnan i lärandet. Barn kan! Jag kan! 
Tillsammans kan vi! (Cecilia). 
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Anna menar att hennes syn på lärande inte har påverkats av iPaden, utan att den snarare är ett 

bidragande verktyg för att nå kunskap.  

Jag tänker att man lär sig när man har roligt, när de är meningsfullt eller tillsammans 
med andra & med olika sinnen (Anna).  

 

Freja skriver att surfplattan har förenklat hennes pedagogiska arbete men förklarar inte om 

eller hur den har förändrat hennes syn på lärande. 

 

5. ANALYS 

Resultaten har analyserats med utgångspunkt i det konstruktivistiska och sociokulturella 

perspektivet. De jämfördes och skrevs samman utifrån aktuella begrepp inom teorierna. 

Begrepp som förekommer i avsnittet är erfarenheter, kultur, artefakt, mediera, utvecklingszon 

och samspel. 

 
Majoriteten av pedagogerna poängterar vikten av att vara uppdaterad då det gäller den 

tekniska utvecklingen samt följa de trender som råder i samhället. Detta för att som pedagog 

kunna förstå och sätta sig in i den värld som barn lever i samt för att kunna följa de 

pedagogiska riktlinjerna. Vidare betonar en av pedagogerna vikten av att sätta sin egen 

eventuella rädsla för den nya tekniken åt sidan och ta tillvara på barns erfarenheter. Piaget 

(1896-1980) menar att pedagoger ska utgå från barns erfarenheter för att sedan kunna bygga 

vidare på dessa. Förskolan ska, enligt pedagogerna, erbjuda barn de verktyg som är 

betydelsefulla och aktuella inom kulturen. Vi kan se spår av både det konstruktivistiska och 

sociokulturella perspektivet där det dels betonas att barn måste få fysisk kontakt med sin 

omvärld för att kunna lära sig hur världen fungerar (Säljö, 2000). Vidare framhåller Säljö 

(2000), Dysthe (2003) och Strandberg (2006) att det är med stöd av den kulturella 

omgivningen som lärandet kan ske. 

 

Inom det sociokulturella perspektivet sker lärandet med stöd av artefakter. Surfplattan ses som 

ett komplement till de traditionella verktygen och som en ny inlärningsmetod. iPaden används 

som ett motivationshöjande fysiskt och språkligt verktyg i förskolan för att skapa nya 

möjligheter och på ett nytt sätt mediera kunskap till både barn och vuxna. Pedagogerna ger 

exempel på hur de använder iPaden som ett multiverktyg för att spara tid och underlätta sitt 

arbete, i första hand med dokumentation av barnens lärande och utveckling. Två av 
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pedagogerna anser att iPaden är praktisk då den går att använda oberoende av plats och är lätt 

att ta med sig. Pedagogerna nämner nackdelar kring användandet av iPad. De menar att för 

stor användning av surfplattan kan leda till att barn kan bli beroende av den, osociala och sluta 

leka samt att det kan vara både svårt och tidskrävande att hitta lämpliga appar.  

 

Pedagogerna framhåller iPaden som ett stöd för inlärning samt ett verktyg för att synliggöra 

och utveckla barns lärande. De ser den även som ett hjälpmedel för sin egen utveckling. I 

enlighet med det sociokulturella perspektivet blir iPaden ett stöd för att komma vidare till 

nästa utvecklingszon. Surfplattan blir den mer kompetente som lånar ut kunskap till 

användaren (Strandberg, 2006). En pedagog hävdar att det vid användning av surfplattan blir 

en lägereldseffekt, att det sker ett samspel mellan alla som är närvarande, något som 

Strandberg (2006) menar är en förutsättning för ett meningsfullt lärande. Inom det 

sociokulturella perspektivet är det just genom interaktion, kommunikation och imitation som 

lärande kan ske. Majoriteten av pedagoger betonar vikten av att använda iPad tillsammans 

med barnen. Det krävs en medforskande pedagog för att kunna utmana barn anser en av de 

tillfrågade pedagogerna.  

 
6. DISKUSSION 

I detta avsnitt följer en diskussion kring tidigare forskning som berör ämnet kopplat till de 

resultat som har framkommit i vår empiriska undersökning samt våra egna tankar som har 

uppstått under arbetets gång. Fördelar och nackdelar med metodval diskuteras. Syftet med 

arbetet har varit att undersöka varför och på vilket sätt pedagoger i förskolan använder 

surfplattan samt vilka för- och nackdelar de ser med användandet av den. Utgångspunkten i 

arbetet har varit följande frågeställningar: 

Vad är pedagogernas syfte med att använda iPad i förskoleverksamheten? 

Vilka möjligheter respektive hinder kan användandet av iPad medföra? 

 

6.1 Metoddiskussion 

Patel och Davidson (2003) framhåller den kvalitativa metoden som ett sätt att få tillgång till 

mer djupgående och personliga svar. Med bakgrund i vårt syfte ansåg vi att den kvalitativa 
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metoden var mest passande, då det var pedagogers olika uppfattningar och erfarenheter om 

iPad i förskolan som efterfrågades.  

 

Ahrne och Svensson (2011) påtalar att det finns nya metoder för att genomföra intervjuer då 

den tekniska utvecklingen har gått framåt. Genom att bli medlem i en intressegrupp på det 

sociala mediet Facebook kunde vi få kontakt med pedagoger som arbetar med iPad i 

förskolan. Det är ett stort forum där många människor samlas för att utbyta tankar, idéer och 

erfarenheter. Vi fick uppfattningen av att de pedagoger som är medlemmar i gruppen är 

engagerade, intresserade och brinner för sitt arbetssätt. Vi valde att låta pedagogerna ta 

kontakt med oss, då vi ansåg att detta kunde leda till hög sanningshalt och utförlighet i deras 

svar. Vi menar att de inte hade kontaktat oss om de inte hade varit intresserade av att delta i 

vår undersökning. Det var dock en risk vi tog eftersom vi inte visste hur många pedagoger 

som skulle ta kontakt eller om de skulle ta kontakt överhuvudtaget.  

  

I efterhand har vi märkt att de frågor vi använt i frågeformuläret har varit snarlika, vilket vi 

har sett både för- och nackdelar med. En fördel med detta har varit att pedagogerna har haft 

möjlighet att vidareutveckla sina svar efter varje fråga då samma fråga ställts fast formulerad 

på ett annat sätt. Nackdelen med snarlika frågor gjorde det svårt att kategorisera pedagogernas 

svar under sammanställningen av resultaten, detta för att svaren upprepades och utvecklades 

under varje fråga. Om en ny undersökning hade genomförts så hade mer fokus lagts på 

formuleringen av frågor samt valet att använda färre frågor med ännu tydligare innehåll. 

 

Nackdelen med att genomföra endast intervjuer via frågeformulär är att vi inte har kunnat få 

en inblick i hur pedagogerna arbetat med iPaden i praktiken. För att få ytterligare 

tillförlitlighet i vår undersökning hade observationer av både barn och pedagoger då de 

använder surfplattan praktiskt i verksamheten varit önskvärt. Detta hade gett oss en bild av 

hur den används i verkligheten och därmed styrkt pedagogernas svar. Det hade även varit 

intressant att undersöka barns tankar och erfarenheter kring surfplattan genom barnintervjuer. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

I vårt kommande yrke som pedagoger har vi de aktuella styrdokumenten och läroplanerna till 

vår hjälp och som riktlinje för att uppnå de mål som är avsedda för verksamheten. Läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2010) betonar till exempel att det är av stor vikt att som pedagog 
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vara uppdaterad kring den tekniska utvecklingen som sker i samhället. De intervjuade 

pedagogerna hävdar att detta är nödvändigt för att kunna arbeta utifrån det pedagogiska 

uppdraget samt för att kunna få en uppfattning om barns livsvärld. Davidsson och Flato 

(2010) påtalar att det som barn möter i förskolan bör vara verklighetsförankrat, men hävdar 

samtidigt att dagens skolverksamhet saknar denna förankring. Vår uppfattning är dock 

motsatsen, att förskolan knyter an till det som händer utanför verksamhetens väggar. Detta 

genom att barn får uppleva autentiska och konkreta aktiviteter som till exempel studiebesök 

hos aktörer i samhället för att få en inblick i deras roll, får prova att återvinna olika material, 

åka på teaterbesök samt vistas i skogen för att lära om skogen samt låta barnen möta och 

använda artefakter som förekommer i deras vardag. En av de intervjuade pedagogerna nämner 

exempelvis hur surfplattan kan förankras i verksamheten genom att den kan tas med till 

autentiska miljöer och förstärka barnens upplevelser. Säljö (2000) menar att det är i barns 

fysiska kontakt med omvärlden som de lär sig hur den fungerar.   

 

Vi ser den digitala tekniken som ett naturligt inslag i vår vardag och tror att detta kan bero på 

att den alltid har funnits där och nära till hands under vår uppväxt. När det har skett en 

utveckling inom tekniken har vi tagit del av och följt med i utvecklingen genom att 

exempelvis införskaffa den senaste mobiltelefonen, datorn, programvaran och så vidare. Detta 

för att undvika utanförskap, något som Brodin och Lindstrand (2007) påtalar att det finns en 

risk för om människor inte tar till sig den aktuella tekniken. I dagens samhälle är det svårt att 

undvika den digitala tekniken, den utvecklas och förändras ständigt vilket gör det extra viktigt 

att följa dess framfart i samhället. I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det att 

verksamheten ska erbjuda barn tillgång till den nya tekniken samt låta dem utforska och 

upptäcka dess möjligheter och funktioner. Även en av de intervjuade pedagogerna poängterar 

att förskolan ska erbjuda barn de verktyg som är betydelsefulla och aktuella inom samhället.   

 

Gällhagen och Wahlström (2012) och de intervjuade pedagogerna anser att iPaden ska 

användas som ett komplement till de andra verktygen inom verksamheten. Vi tror, precis som 

författarna och pedagogerna, att det är viktigt att använda surfplattan som ett kompletterande 

verktyg och att inte låta den ta för stor plats i barns vardag. Detta på grund av att det kan bli 

ett beroende, leda till att både barn och pedagoger blir bekväma och förlitar sig på tekniken 

vilket i sin tur kan bidra till att de traditionella metoderna, som till exempel att använda penna 

och papper, hamnar i skuggan. Bjurulf (2013) ser surfplattan som ett hjälpmedel för att 

stimulera barns utveckling och lärande, men poängterar samtidigt att tillgången till digitala 
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verktyg inte är en garanti för att barn lär sig. Aglassinger et al (2012) och samtliga pedagoger 

ser fördelar med införandet av nya verktyg i verksamheten. Vidare ger pedagogerna exempel 

på hur de använder iPaden som ett multiverktyg för att spara tid och underlätta arbetet med 

dokumentationen samt för att mediera kunskap till både barn, föräldrar och kollegor. Vi har 

valt att jämföra iPaden med en verktygslåda som kan fyllas på med nya verktyg. Dessa 

verktyg kan liknas med de många appar som finns att ladda ner till surfplattan samt de 

befintliga redskap som redan finns tillgängliga som till exempel kamera och mikrofon med 

mera. Vi anser att den lämpar sig till både barn och pedagoger i förskolan då den är lätt att 

hantera och integrera i aktiviteter. Det barn möter när de använder iPaden kan pedagoger med 

fördel arbeta vidare med i andra praktiska situationer och i arbetet med till exempel olika 

teman. Surfplattan blir en del av läroprocessen, en del av helheten, och ger barn möjlighet att 

lära om saker på ett nytt sätt. Aglassinger et al (2012), Forsling (2011) och de intervjuade 

pedagogerna beskriver iPaden som ett verktyg för att uppnå ett varierat arbetssätt. Vidare kan 

detta verktyg ge stöd till barn oavsett vilken kunskapsnivå de befinner sig på (Hylen, 2013). 

 

Aglassinger et al (2011) och två av pedagogerna framhäver surfplattan som ett praktiskt 

verktyg då den är oberoende av plats, något som Jämterud (2010) beskriver som ett mobilt 

lärande. Detta innebär att både användaren och enheten kan befinna sig och användas var som 

helst. Fördelen med mobilt lärande är att det kan öka barns engagemang eftersom de ofta har 

tidigare erfarenhet av att använda dessa verktyg i hemmet (Georgiev et al, 2004). Vi hävdar 

dock att pedagoger bör vara aktsamma med att ta förgivet att alla har tillgång till teknik i sitt 

hem. De bör vara förberedda på att möta barn som inte tidigare har mött eller fått använda 

digitala verktyg och anpassa användandet utifrån det. Dock anser vi att surfplattans mobilitet 

är till stor fördel i förskolans verksamhet då pedagoger kan dokumentera barns lärande både 

ute och inne samt fånga lärandet i stunden.  

 

En av pedagogerna menar att användandet av surfplattan genererar samspel mellan alla som är 

närvarande vid den. Vidare påtalar Strandberg (2006) att det är just samspel mellan människor 

som krävs för att skapa ett meningsfullt lärande samt att det är genom interaktion och 

kommunikation som lärande kan bli möjligt. Säljö (2000) menar att människor utbyter 

erfarenheter och kunskaper genom att tala med och lyssna på andra. Vi ser alla människors 

erfarenheter som värdefulla och genom att dela med sig av dessa kan vi lära oss av varandra.  
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Lagercrantz (SVT, Nyheterna, 2012) är negativt inställd till surfplattan och påstår att 

användningen av den kan leda till att barn får koncentrationssvårigheter samt kan ge dem en 

vilseledande bild av naturen. Hälften av de tillfrågade pedagogerna ser även de nackdelar med 

iPaden i verksamheten, så som exempelvis att barn kan bli beroende, osociala och sluta leka 

om den används för mycket. Men vad anses egentligen vara för mycket? Vi menar att det är 

pedagogernas ansvar att sätta gränser för användandet och se till så att surfplattan används i 

rätt syfte utifrån både läroplanen och barns individuella behov. De måste vara delaktiga, 

ifrågasätta och utmana barn då iPaden används. Enligt Dewey (2004) ingår det i pedagogers 

roll att vägleda, styra och organisera samspelet mellan en växande individ och en omgivning i 

förändring. Oavsett om det är en surfplatta eller ett sällskapsspel krävs således instruktioner 

och engagemang från pedagoger, dels för att barn ska förstå hur artefakten fungerar och 

används samt för att lärande ska kunna ske. Forsling (2011) påtalar att lärandet kan komma i 

skymundan om digitala verktyg används som en leksak och menar att detta går att undvika 

genom att pedagoger är närvarande. Vidare betonar de intervjuade pedagogerna vikten av att 

använda surfplattan tillsammans med barnen och att vara en medforskande pedagog. 

Pedagogers engagemang och närvaro är en avgörande framgångsfaktor i arbetet med iPad 

(Aglassinger et al, 2012).  

 

Forsling (2011) påtalar betydelsen av att pedagoger ser och tror på teknikens möjligheter. 

Deras inställning påverkar, enligt oss, om och hur tekniken används. Vi har exempelvis märkt 

skillnad på den kunskapsnivå kring teknik som människor i olika åldrar i vår omgivning har. 

Vår uppfattning är att den yngre generationen (människor enligt oss födda från -75 och 

framåt) har lättare för att ta till sig ny teknik samt har ett intresse för den. Anledningen till 

detta kan vara att människor födda under denna period är uppvuxna med tekniken ständigt 

närvarande vilket kan ha gjort att de blivit mer mottagliga, anpassningsbara samt kan ha 

enklare för att acceptera förändringar. Vi tror att en del av den äldre generationen har sin bild 

av verkligheten ”klar” och att de inte känner något behov av att passa in på samma sätt som 

yngre människor. Tekniken kan av äldre (enligt oss personer födda innan -75) anses som 

avancerad och onödig då de kanske inte har haft något behov av den eller för att den inte har 

varit ett självklart inslag i deras vardag. Om pedagoger inte anser att digitala verktyg är bra 

och kan bidra till lärande kanske de väljer att inte integrera dem i verksamheten. 

Alexandersson (2000) och Forsling (2011) betonar just att pedagogers inställning till teknik är 

avgörande för barns förståelse och användning av exempelvis surfplattan. Pedagogers egen 

osäkerhet för den nya tekniken gör att barns erfarenheter och den värld de lever i inte tas 
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tillvara på. Det är av stor vikt att som pedagog sätta sin egen rädsla för tekniken åt sidan för 

att kunna ge barn möjlighet att hitta nya vägar till kunskap, menar en av de tillfrågade 

pedagogerna. 

 

Majoriteten av de intervjuade pedagogerna menar att surfplattan i sig har en 

motivationshöjande effekt. Vidare poängterar Jämterud (2010) att även pedagoger har en 

betydelsefull roll i att motivera barn. En viktig källa till motivation är barns egna intresse 

vilket driver dem till handling (Jämterud, 2010; Davidsson & Flato, 2010; Gärdenfors, 2010). 

Precis som Jämterud (2010) anser vi att det är av stor vikt att som pedagog ta reda på barns 

intresse för att på så sätt få dem engagerade och intresserade i de aktiviteter som genomförs. 

Även pedagogers egna intresse menar vi är avgörande för användandet av iPad och andra 

digitala verktyg i förskolan. De pedagoger som vi har intervjuat i arbetet har visat ett stort 

engagemang och intresse för just surfplattan, vilket vi i sin tur tror genererar engagerade barn.  

 

6.3 Slutsatser 
 

För att barn ska kunna få ta del av de kunskaper och färdigheter som är betydelsefulla inom 

kulturen bör de redan i tidig ålder få möjlighet att använda sig av språkliga och fysiska 

redskap (Dysthe, 2003). I kombination med en aktiv pedagog blir surfplattan ett bra verktyg 

som gör lärandet modernt och lustfyllt (Gällhagen & Wahlström, 2012). Det handlar om att 

som pedagog följa samhällets utveckling, vara insatt i rådande teknik samt visa engagemang 

oavsett sitt eget intresse. Detta för att kunna ge barn en grundläggande kunskap om digitala 

redskap, förbereda dem för framtiden samt för att följa de riktlinjer som styrdokumenten 

kräver.  

Syftet med arbetet var att ta reda på varför pedagoger väljer att använda iPad i verksamheten 

samt undersöka vilka möjligheter och hinder de ser med användandet. Utifrån den litteratur 

som har behandlats samt de svar de tillfrågade pedagogerna gett oss anser vi att våra 

frågeställningar har blivit besvarade. Pedagogerna använder surfplattan främst i syfte att 

underlätta sitt arbete och den dokumentation som görs av barns lärande. De ser surfplattan 

som ett komplement till andra verktyg i verksamheten, något som även nämnts i litteraturen 

(Aglassinger et al, 2012; Gällhagen & Wahlström, 2012; Niemi, 2013). Fördelar och 

nackdelar med att använda iPaden i förskolan har synliggjorts. De tillfrågade pedagogerna och 
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litteraturen betonar att det är upp till pedagoger att se till så att iPaden används både 

pedagogiskt och i rätt syfte, för lärande och utveckling.  

Pedagoger måste följa med på den digitala resan, vilket enligt oss kräver att de är aktiva och 

mottagliga för förändringar, vågar prova och ta till sig den nya tekniken samt se den som en 

tillgång i verksamheten.  

 
7. SAMMANFATTNING 
 

Vi har genomfört en kvalitativ undersökning där vi har använt oss av frågeformulär för att ta 

reda på i vilket syfte pedagoger integrerar surfplattan i förskoleverksamheten samt vilka 

möjligheter och hinder pedagoger ser med användandet av den. Vi fick kontakt med 

pedagoger via det sociala mediet Facebook. Sex pedagoger valde att medverka i vår 

undersökning. De svar vi fick in analyserades sedan med utgångspunkt i det konstruktivistiska 

och sociokulturella perspektivet. 

Litteratur och tidigare forskning som är relevant för undersökningsområdet har behandlats. 

Motivation och dess betydelse för framgångsrikt lärande (Gärdenfors, 2010) samt ett avsnitt 

om teknik där rubriker som samhällets utveckling, IKT, digital kompetens och surfplattan 

som pedagogiskt verktyg beskrivs. De sex intervjuade pedagogerna menar att det är av stor 

vikt att som pedagog vara uppdaterad inom den tekniska utvecklingen och ser fördelar med att 

införa nya verktyg, som exempelvis iPaden, i verksamheten. De intervjuade pedagogerna och 

tidigare forskning (Gällhagen & Wahlström, 2012; Aglassinger et al, 2012; Niemi, 2013) är 

eniga om att surfplattan ska ses som ett kompletterande redskap i förskolan och inte vara en 

ersättning för de traditionella verktygen. Surfplattan underlättar dokumentationen av barns 

lärande, sparar tid samt gör det lättare att visa det som har dokumenterats för barn, föräldrar 

och kollegor. Vi har blivit medvetna om de nackdelar som kan uppstå vid användandet av 

iPaden som exempelvis att barn kan bli beroende av den, bli osociala samt sluta leka om den 

används för mycket eller på ”fel” sätt. Tidigare forskning (Gällhagen & Wahlström, 2012; 

Aglassinger et al, 2012; Forsling, 2011) och de pedagoger som intervjuats framhäver vikten 

av att det krävs engagerade pedagoger som är närvarande när iPaden används samt att det ska 

finnas ett syfte med användandet.  
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7.1 Vidare forskning 

En fråga som har uppstått under arbetets gång och som vi gärna velat få besvarad av 

pedagoger är vilken utbildning som erbjuds till pedagoger i förskoleverksamheten inom IKT. 

Det krävs kunskap för att hantera de digitala verktygen på ett pedagogiskt sätt, vilket vi anser 

är minst lika viktigt som verktyget i sig. Det hade även varit intressant att ta reda på om 

iPaden kan underlätta det individanpassade lärandet.   

Om vår undersökning hade genomförts vid ett senare tillfälle, låt oss säga inom fem år, hade 

vi mest troligt fått andra svar än de som erhållits denna gång. Surfplattan hade då varit mer 

etablerad både i samhället och i förskoleverksamheten och pedagoger hade haft större 

erfarenhet kring användandet av den. Vi tror även att det hade förekommit mer forskning 

inom området till exempel om det finns några eventuella hälsorisker med att använda 

surfplattan samt vilka effekter den har på barns lärande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 

REFERENSER 
 

Alexandersson, Mikael (2000). "Dra den dit å lägg den där!": en studie om barns möten med 

datorer i skolan. Göteborg: Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet 

Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red.) (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Liber 

Bjurulf, Veronica (2013). Teknikdidaktik i förskolan. Stockholm: Norstedt 

Brodin, Jane & Lindstrand, Peg (2007). Perspektiv på IKT och lärande för barn, ungdomar 

och vuxna med funktionshinder. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Claesson, Silwa (2007). Spår av teorier i praktiken: några skolexempel. 2., [utökade] uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

Davidsson, Lina & Flato, W. David (2010). Motivera mera – möjligheternas pedagogik. 

Epago.   

Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur 

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Dewey, John (2004). Individ, skola och samhälle: utbildningsfilosofiska texter. 4., [utök.] utg. 

Stockholm: Natur och kultur.  

Diaz, Patricia (2012). Webben i undervisningen – Digitala verktyg och sociala medier för 

lärande. Lund: Studentlitteratur 

Dysthe, Olga (red.) (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Gällhagen, Lena & Wahlström, Elisabet (2012). Lek och lär med surfplatta i förskolan. 

Stockholm: Natur & Kultur 

Gärdenfors, Peter (2010). Lusten att förstå – om lärande på människors villkor. Stockholm: 

Natur & Kultur  



 33 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur 

Käck, Annika & Barbutiu, Männikkö Sirkku (red.) (2012). Digital kompetens i 

lärarutbildningen – Ett integrationsperspektiv. Lund: Studentlitteratur 

Isaacson, Walter (2011). Steve Jobs: en biografi. Stockholm: Bonnier 

Jämterud, Ulf (2010). Digital kompetens i undervisningen: [handbok för lärare i 

samhällsvetenskapliga ämnen]. 1. utg. Stockholm: Natur & kultur 

Ljung-Djärf, Agneta (2004). Spelet runt datorn: datoranvändande som meningsskapande 

praktik i förskolan. Diss. Lund: Univ., 2004  

Niemi, Monica (2013). Dokumentera och skapa med lärplatta. Askunge Thorsén förlag 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. 3., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Smidt, Sandra (2010). Vygotskij och de små och yngre barnens lärande. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan. Lpfö 98. Reviderad 2010 

Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken – Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: 

Nordstedts 

Säljö, Roger (2010). Lärande och kulturella redskap – om lärprocesser och det kollektiva 

minnet. Stockholm: Nordstedts 

Strandberg, Leif (2006). Vygotskij i praktiken – Bland plugghästar och fusklappar. 

Stockholm: Nordstedts 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

 

 



 34 

Digitala källor 

Aglassinger, Ursula., Strindholm, Sofia., Kallin, Mari & Norling, Rudnik (2012). Hur kan 

iPads stödja lärandet i förskolan? Om hur surfplattor kan möjliggöra arbetet med förskolans 

läroplan. Artikel i Skolporten nr 3. Tillgänglig: http://www.skolporten.se/wp-

content/uploads/2012/04/UL_artikel_3_2012_aglassinger_mfl.pdf (131202)   

 

Apple Press Info. Tillgänglig: http://www.apple.com/pr/library/2010/01/27Apple-Launches-

iPad.html (131127) 

 

Couse, Leslie & Chen, Dora (2010). A tablet computer for young children? Exploring Its 

Viability for Early Childhood Education. Artikel i Journal of Research on Technology in 

Education vol 43, nr 1. Tillgänglig: http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ898529.pdf (131107)  

EU - kommissionen (2007). Tillgänglig: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-

learning/keycomp_sv.pdf (131120) 

 

Forsling, Karin (2011) Digital kompetens i förskolan. Artikel i Karlstads universitets 

Pedagogiska Tidskrift, årgång 7, nr 1 Tillgänglig: http://kau.diva-

portal.org/smash/get/diva2:490546/FULLTEXT01.pdf (131208)  

  

Georgiv, Tsvetozar., Georgieva, Evgenia & Smrikarov, Angel (2004). M-Learning – a New 

Stage of E-Learning. Artikel i International Conference on Computer Systems and 

Technologies – CompSysTech 2004. Tillgänglig: ecet.ecs.ru.acad.bg/cst04/docs/siv/428.pdf 

(131124)    

Hylén, Jan (2013). Antalet iPad-studier växer – och resultaten är positiva. Tillgänglig: 

http://www.janhylen.se/2013/antalet-ipad-studier-vaxer-och-resultaten-ar-positiva/ (131124) 

Medierådet (2010). Småungar & medier 2010. Tillgänglig: 

http://www.statensmedierad.se/upload/rapporter_pdf/smaungar%20och%20medier%202010.p

df (131206) 

Nationalencyklopedin. NE.se Tillgänglig: www.ne.se (131209)    
 

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.apple.com/pr/library/2010/01/27Apple-Launches-iPad.html
http://www.apple.com/pr/library/2010/01/27Apple-Launches-iPad.html
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ898529.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sv.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sv.pdf
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:490546/FULLTEXT01.pdf
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:490546/FULLTEXT01.pdf
http://www.janhylen.se/2013/antalet-ipad-studier-vaxer-och-resultaten-ar-positiva/
http://www.statensmedierad.se/upload/rapporter_pdf/smaungar%20och%20medier%202010.pdf
http://www.statensmedierad.se/upload/rapporter_pdf/smaungar%20och%20medier%202010.pdf
http://www.ne.se/


 35 

Regeringskansliet. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/sb/d/12022 (131120) 

 

Svenska Akademins Ordlista (SAOL13, 2006). Tillgänglig: 

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_nat

et/ordlista (131222) 

 

SVT Nyheterna (2012). Tillgänglig:  

http://www.svt.se/nyheter/sverige/barnlakare-varnar-for-surfplattor (131127) 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (131209) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

http://www.regeringen.se/sb/d/12022
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
http://www.svt.se/nyheter/sverige/barnlakare-varnar-for-surfplattor
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 36 

BILAGA I 
 
Intresseförfrågan på Facebook 

 

Hej! Vi är två lärarstudenter som går vår sista termin på Lärarutbildning på Högskolan 

Kristianstad. Just nu kämpar vi med vår c-uppsats där vi ska undersöka ämnet iPads i 

förskolan. Under sökandet av pedagoger att intervjua hittade vi denna sida på Facebook och 

kände direkt att här finns både barnskötare och förskollärare som brinner för just användandet 

av iPad och vi vill gärna ta del av just era kunskaper och erfarenheter. Vi tänkte höra med er 

om här möjligtvis finns någon som är intresserad av att hjälpa oss genom att besvara några 

frågor? Intervjun kommer ske digitalt i form av ett email med frågor. Skicka ett PM vid 

intresse! Tacksam för all hjälp vi kan få! Mvh Josefin och Frida 
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BILAGA II 
 
Missivbrev till pedagogerna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej! 
Vi är två lärarstuderande från Högskolan i Kristianstad som nyss påbörjat arbetet med vår C-

uppsats. Vårt ämne är Ipad i förskolan. Intentionen med uppsatsen är att undersöka i vilket 

syfte pedagoger använder Ipad och vilka för- och nackdelar som finns. Anledningen till att vi 

kontaktar just dig är för att vi vet att du kan bidra med dina kunskaper och erfarenheter till vår 

studie.  

Bifogat finns frågor som vi uppskattar om du har möjlighet att svara på så utförligt du kan, då 

detta kommer utgöra underlaget till vår empiriska undersökning i uppsatsen. Dina svar 

kommer att behandlas konfidentiellt och förstöras efter avslutad examination. I uppsatsen 

kommer alla dina personuppgifter vara fingerade.  

 

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar Frida Carlberg & Josefin Lang 

 

 

Om du har några frågor, kontakta gärna: 

frca0012@hkr.se  

jola0047@hkr.se  

 

 

 

mailto:frca0012@hkr.se
mailto:jola0047@hkr.se
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BILAGA III 
 

Frågeformulär 
 
Namn: 

Ålder: 

Kommun: 

Titel: 

Hur länge har du varit verksam som pedagog? 

I vilken åldersgrupp arbetar du?  

Intervjufrågor kring användandet av surfplattan i förskolan: 
 Vilken tillverkare av surfplatta använder ni er av och varför? 

 Vilket syfte har du/ni kring användandet av surfplattan? 

 Ge exempel på hur du/ni använder surfplattan. 

 Vad kan surfplattan tillföra barns lärande som inte är möjligt genom de traditionella 

verktygen? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar ser du som pedagog i användandet av surfplattan 

som pedagogiskt verktyg? 

 Har införandet av surfplattan påverkat/förändrat din syn på lärande? 
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