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Abstrakt 
Svensk titel: iPaden- ett pedagogiskt verktyg i förskolan - en kvalitativ intervjustudie 

över några förskollärares uppfattningar om iPads som en del av förskolans verksamhet 

Engelsk titel: iPad - a pedagogical tool in preschool - a qualitative interview study of 

some preschoolteachers' perceptions on iPads as part of the preschool.  

Användningen av digitala verktyg har blivit en allt större del av dagens barndom och en 

stor del av de som är barn idag kan redan som väldigt små hantera surfplattor och 

smartphones. Dessa digitala redskap har även fått en allt större plats i förskolans 

verksamhet. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, då dagens 

läroplan och förskola bygger på detta perspektiv. Syftet med denna studie är att genom 

intervjuer med fem förskollärare studera och analysera deras förståelse kring hur iPads 

används som pedagogiskt verktyg. Utifrån syftet har två frågeställningar utformats; Vad 

beskriver förskollärarna att iPads används till i den pedagogiska verksamheten inom 

områdena information, kommunikation och underhållning samt, Hur beskriver 

förskollärarna att förskolans verksamhet har förändrats genom iPadanvändning. 

Studien bygger på en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer genomfördes 

med fem förskollärare från tre olika förskolor i södra Sverige. I resultatet framkom det 

att det finns en varierad syn på iPadanvändningen i förskolan. Förskollärarna anser 

överlag att det är ett bra redskap för att söka information på nätet, dock hämmas barns 

kommunikativa förmågor och lust att leka. Vidare beskrivs förskollärarnas syn på den 

digitala utvecklingen i samhället och om och på vilka sätt det är viktigt att följa med i 

denna. Datan som samlats in under intervjuerna har delats in i följande fyra teman: Hur 

används iPads för att söka information på internet, Kommunikation med hjälp av 

iPaden, Underhållning spel och lek med iPaden som verktyg, och En ökad 

iPadanvändning -  en förändrad förskoleverksamhet.  
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1 Inledning 
Dagens samhälle präglas av en snabb utveckling inom olika områden. Ett av dessa 

områden är den digitala världen och här har utvecklingen gått fort under det senaste 

årtiondet. En ny form av visuell kultur har trätt fram och olika typer av smartphones, 

surfplattor och datorer har blivit en stor del av samhället och nu är människor 

uppkopplade i princip hela tiden. I takt med att dagens digitala värld utvecklas sker även 

en utveckling av förskolans verksamhet. Förskolans läroplan beskriver samhällets 

förändring och vad som blir förskolans roll i detta; 

"Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är 

nödvändig 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" (Skolverket 2016:6).  

Den tekniska utvecklingen leder till att pedagoger och barn behöver utveckla en 

skicklighet i användningen av de olika digitala verktyg som finns tillgängliga i 

förskolan. iPads används ofta både av barn och pedagoger i förskolans verksamhet i 

olika syften. Olika appar som inriktar sig på specifika ämnesområden finns tillgängliga 

för barnen, men iPaden kan också användas både av barn och vuxna bland annat för att 

söka information på nätet och för att kommunicera med andra. Eftersom vi upplever att 

iPads under de senaste åren har fått en allt större roll i dagens samhälle och inte minst i 

svenska förskolor är det ett relevant ämne för förskolläraryrket. Det här arbetet kommer 

att fokusera på hur iPads används som pedagogiskt verktyg på tre förskolor i södra 

Sverige.  

1.1 Bakgrund 
Många barn har nuförtiden tillgång till iPads hemma eller på förskolan och i dagens 

förskolor används ofta iPads och andra digitala hjälpmedel i den pedagogiska 

verksamheten för att främja barns lek och lärande samt som dokumentationsverktyg. I 

rapporten Småungar & Medier (2015) som har gjorts av statens medieråd beskrivs 

digitala medier som en del av vardagslivet. I rapportens resultat framkom det att 

debutåldern för onlineaktiviteter via digitala verktyg 2015 var tre år (Statens medieråd 

2015). Då tekniken får en allt större roll i samhället blir den även en allt större del av 

små barns liv. Nu hanterar även barn i förskoleåldern surfplattor och smartphones. Ofta 

beskrivs dagens barn som digital natives och de vuxna som digital immigrants (Prensky 

2001), där barnen föds in i ett digitaliserat samhälle och de vuxna är "internets 

invandrare". Detta leder till att en klyfta mellan de olika generationerna skapas då 

dagens barn redan som mycket små kan hantera smartphones och iPads, vilket de vuxna 

har fått lära sig först som äldre. Prensky (2001) beskriver hur de som är ungdomar idag 

är den första generationen där datorspel, internet och mobiler är naturliga delar av 

barndomen och uppväxten (a.a.). Läroplan för förskolan tar upp vikten av att utgå ifrån 

dessa delar av barndomen när verksamheten ska utformas: ”Verksamheten ska utgå från 

barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper.” 

(Skolverket 2016:6). 

Birgitte Holm Sørensen (2006) beskriver hur dagens samhälle blir mindre och mindre 

likt det industriella samhälle som förut rådde och istället blir mer och mer ett 

kunskapssamhälle. Ett skifte har skett, innan låg fokus på produktion, nu ligger det på 

produktionsplanering och kunskapsaspekten är viktigare. Detta skifte har också lett till 

att en ny skolmiljö har utformats. I det gamla industriella samhället var läraren den som 
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satt inne med all kunskap, och den som skulle kommunicera detta till eleverna. I 

kunskapssamhället är lärandet mer flexibelt, och läraren ses som en medforskare i barns 

lärande. En annan förändring i dagens utbildningssystem är användningen av IKT 

(Informations- och kommunikationsteknik), vilket är ett begrepp som omfattar de 

digitala verktygen i utbildningssystemet. IKT är något det talas mycket om i förskolan. 

Holm Sørensen (2006) beskriver hur en stor del av de lärare som studerats i hennes 

studie känt oro inför användningen av datorer och kameror, men att de allt eftersom de 

lärt sig hantera dessa känt sig mer och mer bekväma i användningen. Användningen av 

digitala verktyg i skolan har lett till en mer symmetrisk relation mellan lärare och elev, 

där de båda parterna nu kan arbeta sida vid sida för att lösa problem etc. Här får även 

eleverna hjälpa varandra och detta leder till lärandemöjligheter för båda parter, där den 

som "lär ut" får möjligheten att fördjupa sina kunskaper och träna på att förmedla dessa 

på ett så bra sätt som möjligt (a.a.).  

Digital kompetens är en av de åtta nyckelkompetenser som Europaparlamentet (2006) 

beskrivit som grundläggande för dagens kunskapssamhälle. Den digitala kompetensen 

innebär att medborgarna ska kunna tillämpa en kritisk och kunnig användning av IKT. 

Eftersom digitala verktyg har blivit en stor del av dagens barns barndom leder detta till 

att förskolan ansvarar för att barnen ska ges möjlighet att använda olika multimodala 

verktyg så som iPads, datorer och liknande som främjar lärandet. Multimodalitet 

innebär en användning av olika digitala verktyg som kombinerar ljud, bild och text med 

ett pedagogiskt syfte (Skolverket 2015). 

Med iPad som pedagogiskt verktyg menas hur iPad som ett digitalt verktyg medvetet 

kan användas i pedagogiska sammanhang i förskolans eller skolans verksamhet. 

Förutom att pedagoger kan använda iPads och andra digitala verktyg som hjälp i den 

pedagogiska dokumentationen kan även olika former av digitala hjälpmedel underlätta 

kommunikationen med vårdnadshavare. I denna uppsats kommer fokus ligga på hur 

iPaden används i arbetet med barnen, detta leder till att alla former av dokumentation 

och kommunikation med vårdnadshavare har uteslutits. Dessa områden har uteslutits 

eftersom forskningsområdet hade blivit alltför stort ifall dessa delar hade avhandlats. 

Uppsatsen kommer utgå ifrån förskollärares perspektiv då det är förskollärare som har 

intervjuats. På så sätt får vi reda på hur de arbetar med iPad på olika sätt. Inom IKT 

finns det mängder av digitala verktyg, begreppet iPad valdes då det är det varumärke 

som är mest förekommande i förskolan. Definition av iPad hämtad från 

Nationalencyklopedin: En pekplatta av märket Apple Inc. (Nationalencyklopedin 

2016a). Begreppet iPad används i studien som samlingsnamn för pekplatta, surfplatta, 

lärplatta, datorplatta, padda etc. I uppsatsen förekommer även begreppet "app" vilket är 

en förkortning av applikation. En app är ett datorprogram som är avsett för användning 

inom ett visst område (Nationalencyklopedin 2016b). 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer med fem förskollärare studera och 

analysera deras förståelse kring hur iPads används som pedagogiskt verktyg. 

Frågeställningarna som ligger till grund för arbetet är: 

 Vad beskriver förskollärarna att iPads används till i den pedagogiska 

verksamheten inom områdena information, kommunikation och underhållning? 

 Hur beskriver förskollärarna att förskolans verksamhet har förändrats genom 

iPadanvändning?  
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2 Teorianknytning 
Nedan beskrivs teoretiska ramverk inom området iPads i en pedagogisk verksamhet. 

Dessa teoretiska ramverk blir en utgångspunkt till senare analys och tolkning i arbetet 

som kan förklara eventuell problematik. De teorier som kommer beröras är det 

sociokulturella perspektivet som utgår ifrån att människan lär i samspel med andra och 

den visuella kulturen där bilder ligger i fokus för att kommunicera och förmedla 

budskap. Teorierna är beskrivna utifrån vetenskaplig och akademisk litteratur. 

 

2.1 Det sociokulturella perspektivet  
Det sociokulturella perspektivet utgår ifrån Lev Vygotskijs (1896-1934) tankar om 

utveckling och lärande. Denna syn på lärande beskriver att människan lär genom hela 

livet, och till skillnad från andra perspektiv på lärande ses här den som lär som en aktiv 

aktör. Enligt det sociokulturella perspektivet lär människan genom samspel med andra 

och interaktion och kommunikation beskrivs som hjälpmedel och redskap för 

utveckling och lärande (Säljö 2014). Språket ses som det viktigaste medierande 

redskapet. Gjems (2011) talar om begreppet mediering, och beskriver att detta handlar 

om att skapa en förståelse för hur omvärlden ska hanteras via olika redskap.  

"Mediering innebär att t.ex. fysiska redskap som sked och kopp, visuella som 

logotyper på mat och dryck, eller auditiva som ord och uttryck förmedlar vad 

som sker, vad man tänker eller vad man vill göra" (Gjems 2011:21). 

Dessa medierande redskap som nämns ovan använder människan i sina försök att förstå 

och fungera i sin omvärld. Dessa redskap används för att förbättra våra förmågor, Säljö 

(2000) beskriver hävstången som ett exempel på de fysiska redskapen. Genom att 

använda sig av detta redskap blir det möjligt för människan att lyfta tyngre objekt än 

vad som är möjligt utan hjälpmedel (a.a.).  

Den närmaste utvecklingszonen (zone of proximal development, ZPD) är ett begrepp 

som är sammankopplat med det sociokulturella perspektivet på lärande. Säljö (2000) 

beskriver denna term som avståndet mellan vad eleven kan prestera själv och vad denne 

kan prestera med hjälp från någon som är mer kompetent, då den mer kompetente 

fungerar som vägledare. Här krävs stöd och handledning från någon mer kunnig inom 

ämnet, som ett annat barn eller en lärare. Samspelssituationer ger oss möjlighet att ta del 

av andras kunskaper, och på så sätt fördjupa våra egna kunskaper och göra dessa till 

våra - att appropiera (a.a.). 

2.2 Den visuella kulturen 
Den visuella världen är inget nytt. Bilder har under lång tid använts för att förmedla 

budskap och kanske också för att dekorera. Ett exempel på detta är grottmålningar som 

är flera tusen år gamla. Genom att tolka dessa målningar kan moderna människor få en 

bild av hur det var att leva under tiden målningen skapades.  

En bild säger mer än tusen ord. På samma sätt som bokstäver och ord används för att 

kommunicera och förmedla ett budskap används även bilder. Howells och Negrerios 

(2012) tar upp TVn som exempel. TVn består till största delen av bilder och genom att 

välja vilka bilder som visas kan sändaren styra vilken syn mottagaren får av till exempel 

en kandidat till ett presidentval. Här krävs det att mottagaren besitter kunskaper kring 

hur texter och bilder kritiskt bör granskas. Mitchell (1994) menar på att det har skett en 

förändring i samhället och syftar på den ökade användningen av visuella medier. TV-

apparaten har funnits relativt länge, men de som lever i dagens samhälle får också ta del 
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av nya digitala verktyg, som till exempel smartphones och surfplattor. De som är barn 

idag har en helt annan barndom än de äldre generationerna när det gäller tillgång till 

information, spel, TV-program och liknande. Barnen blir dagligen exponerade för den 

visuella kulturen som finns i samhället och den visuella kulturen styr till stor del 

samspelet med andra. 

2.3 Den sociokulturella förskolan i ett digitaliserat samhälle 
Förskolans läroplan baseras på ett sociokulturellt perspektiv och detta har lett till att 

teorins tankar blir aktuella både i dagens förskola och i denna uppsats. Det 

sociokulturella perspektivet betonar att lärande sker i socialt samspel med andra och 

med hjälp av olika redskap. Eftersom teorin utformades under en tid då inga digitala 

verktyg så som datorer och iPads fanns i samhället skedde interaktion mellan människor 

främst i ett direkt samspel, alltså då människor träffades i verkliga livet. I dagens 

samhälle har ett paradigmskifte (stor förändring av tanke/synsätt inom ett visst område) 

skett, den visuella kulturen är en större del av vårt samhälle och nu kan digitala verktyg 

användas i interaktion med andra och alltså också som hjälpmedel i lärandet. Detta leder 

till nya förutsättningar för lärande och det sociokulturella perspektivet har inte samma 

innebörd nu som då perspektivet slog igenom. Ahmed och Nasser (2015) beskriver hur 

det krävs en förändring av skol-, och klassrumsmiljön för att denna ska stämma 

överrens med det barn behöver för ett framtida liv i den digitaliserade världen. 

Författarna talar om hur visuell kultur, ungdomskultur och digitala medier är 

sammankopplade i dagens samhälle och digitala verktyg spelar givetvis en stor roll i 

detta. Även Buhl, Holm Sørensen och Meyer (2006) beskriver vikten av användning av 

digitala verktyg i utbildningssyfte, då detta ses som viktigt i dagens kunskapssamhälle. 

Detta fokus på användning av digitala verktyg leder till nya utmaningar för pedagoger 

som arbetar inom förskolan eftersom det nu finns flera nya möjligheter att interagera 

och lära med andra. 

2.3.1 Informationssökande med hjälp av internet  

Utbredningen av internet har lett till ett ökat informationsflöde. Genom en enkel 

sökning på Google kan vem som helst hitta information om i princip vad som helst, från 

jordens alla hörn. Det sociokulturella perspektivet utgår ifrån att man lär av varandra, 

med en ökad användning av digitala medier kan detta lärande fördjupas markant. 

Eftersom internet är en stor del av dagens samhälle har människan nu lättare tillgång till 

en större mängd information och fakta i jämförelse med hur det var förr. Mitchell 

(1994) beskriver hur den digitala utvecklingen har lett till stora skillnader för dagens 

barn i jämförelse med äldre generationer. Dock finns stora risker med informations- och 

kunskapssökandet på internet. Här finns inte lagar och regler på samma sätt som i 

"verkliga livet" och det är lätt att exempelvis placera ut felaktig information. Därför blir 

det viktigt för den som använder internet för att finna information etc. att kritiskt 

granska det denne hittar. Det blir alltså lätt för exempelvis barn att hitta och läsa 

opålitliga texter på internet. Detta kan ske utan vuxnas övervakande. Då tas inte heller 

hänsyn till barnets proximala utvecklingszoner (Säljö 2014), utan vilken information 

som helst kan dyka upp. Den pedagogiska utmaningen med det ökade 

informationsflödet innebär en ökad medvetenhet hos pedagogerna om att det finns 

enormt mycket information som barnen kan få tag på. Det finns mycket bra information 

som kan vara en tillgång i lärandet, men det finns också känslig information som barn ej 

bör ta del av. Pedagogerna kan då välja att anpassa inställningarna på iPaden för att 

barnen tillexempel inte kan öppna upp en webbläsare eller byta app. Om en pedagog ska 

söka upp information tillsammans med barnen är det bra att finnas nära och se till att 

inte fel bilder eller information kommer upp.  
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2.3.2 Kommunikation med iPaden som redskap 

Människans möjligheter att kommunicera har blivit allt fler, i takt med att digitala 

medier och internet blivit en allt större del av vardagslivet. Att kommunicera med 

människor i andra delar av världen fick innan göras med brev, vilket tog lång tid. Nu 

sker denna kommunikation fort och chattmeddelanden skickas bara på ett ögonblick 

över hela världen. Människan lär sig ofta redan som barn att läsa och skriva, men då vi 

lever i en visuell värld blir det också viktigt att kunna läsa och tolka olika former av 

bilder. Dagens samhälle ger ständigt visuella intryck, som till exempel då vi infogar 

bilder i våra chattmeddelanden, tittar på tv eller går på stan och ser reklamaffischer och 

liknande. Bilder används på samma sätt som bokstäver när det handlar om att förmedla 

olika budskap och det krävs att mottagaren besitter en visuell litteracitet för att kunna 

analysera och tolka bilderna (Howells & Negreiros 2012).  

Säljö (2000) beskriver att i takt med att utvecklingen går framåt utvecklas även de 

språkliga och fysiska artefakterna och då detta sker hela tiden finns inget slut på 

människans utveckling. I takt med att samhället utvecklas skapas också nya 

kommunikationsvägar, till exempel är det i dagens samhälle enklare att kommunicera 

med bilder eller teckensystem och det finns fler möjligheter till kommunikation. 

Förutom samtal i det verkliga livet finns det nu olika former av sociala medier och 

meddelandefunktioner på de allra flestas mobiltelefoner. Appar som Snapchat, Kik, 

Skype och liknande gör kommunikation mellan människor som inte befinner sig i 

närheten av varandra både snabbare och (då man kan hantera dem) enklare. En nackdel i 

användandet av snabbmeddelanden är att det är lätt att missförstånd uppstår då parterna 

inte kan se varandra. Aspekter som tonfall, ironi och sarkasm kan lätt missförstås. Dessa 

digitala verktyg kan även användas i förskolans verksamhet, exempelvis använder sig 

ibland förskolor av sms då de vill komma i kontakt med vårdnadshavare. Det är då 

viktigt för pedagogerna att vara medvetna om riskerna som finns med att föra en dialog 

med vårdnadshavare via tillexempel sms.  

2.3.3 iPaden som verktyg för underhållning, spel och lek 
Förskolans läroplan (Skolverket 2016) lägger stor vikt vid barns lust att leka och lära. I 

förskolans verksamhet blir det då viktigt att ta tillvara på barnens intressen för att se det 

som är meningsskapande för dem. Under det senaste decenniet har den visuella kulturen 

blivit allt större och nu används digitala verktyg så som smartphones, surfplattor och 

datorer som en stor del av barns lek. Dagens barn leker nya lekar, utforskar nya arenor 

och skapar band med andra individer på andra sätt jämfört med hur det var för bara tio 

år sedan. Den visuella kulturen är en stor del av barns liv och ofta tar barnen med sig 

sådant de upplevt via tillexempel TVn, datorn eller iPaden in i leken. Anna Sparrman 

(2002) har genomfört en studie på hur den visuella kulturen kan användas som grund i 

barns lek. Syftet med studien är att "förstå barns användning av visuell kultur, tolkat 

genom deras vardagliga handlingar" (a.a. 2002: 23).  Författaren beskriver hur barn tar 

olika sagor och program de sett på tv som utgångspunkt i sin lek till exempel då de klär 

ut sig eller i sina skapande processer. Författaren talar om en successiv appropriation, 

och beskriver hur barnen tar med sig det se sett i tv-program in i leken. I leken 

förhandlas betydelsen av innehållet och barnet skapar nya meningar och betydelser av 

programmets innehåll i sin lek. Termen appropriation beskrivs här som då någon tar till 

sig kunskap om ett ämne och kan göra kunskapen till sin egen. Kunskapen blir 

meningsskapande, och detta sker i mötet med andra människor (a.a.). 

Det sociokulturella perspektivet på lärande och att barn lär tillsammans får nya 

innebörder i dagens förskola då interaktion mellan människor kan ske via datorskärmar 

eller framför en iPad. Eftersom dessa digitala verktyg är en relativt ny del av samhället 
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och förskolan blir det en stor utmaning för de verksamma pedagogerna att hitta rätt spel 

och appar, samt hur dessa kan användas som pedagogiska verktyg i syfte att främja 

barns lärande. 
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3 Litteraturgenomgång 
I detta kapitel redovisas tidigare forskning inom området om iPads i förskola. iPads och 

liknande datorplattor används på de flesta svenska förskolor och dessa digitala verktyg  

används både av barn och pedagoger. Syftet med detta arbete är att undersöka 

förskollärares förståelse kring hur iPads används som pedagogiskt verktyg av förskolans 

pedagoger, därför kommer detta avsnitt att lägga fokus på förskollärares uppfattningar, 

snarare än på barnens. Tidigare forskning och litteratur med fokus på digitala verktyg i 

förskolan beskrivs nedan. 

3.1 Informations- och kommunikationsteknik 
Informations- och kommunikationsteknik förkortas ofta till begreppet IKT. IKT-

pedagogiken i förskolan handlar om att med hjälp av tekniska redskap kunna 

kommunicera och interagera med hjälp av tekniken. De digitala verktygen ger nya 

möjligheter att lära samt att kommunicera lärandet (Buhl et al. 2006). När ett nytt 

tekniskt verktyg presenteras för barnen är det viktigt att lyfta fram tanken bakom 

användandet, vad syftet är med olika applikationer när det gäller iPadanvändning. Det 

möte som sker mellan barn och IKT-verktyget präglas av pedagogens förhållningssätt 

och hur pedagogen introducerar verktyget för barngruppen (Alexandersson, Linderoth 

& Lindö 2001). Forsling (2011) påstår att digitala verktyg redan har etablerats så pass 

mycket i samhället att frågan inte längre handlar om dessa verktyg är bra eller inte utan 

fokus bör ligga på hur och när dessa verktyg kan stödja barnen i deras lärande. Vidare 

tar författaren upp tre aspekter på användandet av IKT i förskolan. Den första är 

inlärningsaspekten som innebär att användandet av digitala verktyg kan leda till ett nytt 

sätt att arbeta, detta för att ge alla barn en ökad möjlighet att lära i förskolan. Den andra 

aspekten är arbetslivsaspekten och den handlar om att förbereda barnen inför ett 

framtida vuxen- och arbetsliv. Den tredje aspekten är demokratiaspekten vilken innebär 

att alla människor har lika värde och därav har rätt till likvärdig utbildning (a.a.). 

3.2 Spel, lek och lärande med digitala verktyg 
iPads och andra digitala verktyg är en stor del av den moderna barndomen. Malin 

Nilsen (2014) beskriver, vilket även Marina Hafvenstein (2011) tar upp i en artikel i 

Lärarnas nyheter, iPaden som användarvänlig även för de minsta barnen. Även om barn 

sitter själva med iPaden blir de inte avskärmade från omvärlden. De söker ofta kontakt 

med andra för att utforska och i andra fall kommer andra barn fram av intresse för vad 

som sker på iPaden. Barns användande av iPads ses ofta som en gruppaktivitet och i en 

explorativ studie gjord av Maria Elena Bergman och Uno Fors (2015) talas det om 

kollaborativt lärande. Studien utgår ifrån ett projekt som handlar om hur pedagoger kan 

arbeta med iPads i förskolan. Syftet med denna studie var att "beskriva och förstå hur 

arbete med lärplattor kan förändra förutsättningar för lärande i förskolan" (Bergman & 

Fors 2013:2). I studien ses iPadanvändningen som ett tillfälle för barnen att bland annat 

träna på att vänta på sin tur. Studien grundas i ett projekt som genomfördes 2013 i två 

svenska kommuner. Fokus för studien låg på matematik och språkutveckling. Under de 

barnintervjuer som genomfördes i studien visade barnen på en fördjupad förståelse då 

de kunde både beskriva och förklara vad apparna gick ut på, både för andra barn och för 

vuxna. Det som kunde ses som planlöst bläddrande mellan olika appar visade sig alltså 

vara en förtrogenhet med apparna och dess innehåll. I studien beskrivs lärande med 

hjälp av iPaden som ett linjärt lärande i stil med den behavioristiska lärandeformen, då 

apparna ofta riktar sig till specifika åldrar, samt att de till stor del handlar om belöning 

och stimulus. En av grundprinciperna inom behaviorismen handlar om förstärkning och 

utsläckning, då önskade beteenden belönas och oönskade beteenden upphör då de inte 

belönas (Säljö 2014). Pedagogerna som deltagit i Bergmans och Fors (2013) studie 
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beskriver hur flera av apparna använder sig av stjärnor, applåder och sång för att 

"belöna" barnet då det gjort rätt. Detta är en arbetsform som inte stämmer överrens med 

förskolans verksamhet eftersom denna vilar på en sociokulturell grund och här blir 

vikten av närvarande pedagoger stor. Pedagogernas roll blir att ge barnen förutsättningar 

att använda apparna på ett utvidgat och mer kreativt sätt. I resultatdelen beskrivs 

utvecklingen av det kollaborativa lärandet och i enkäterna som skickades ut i slutet av 

studien säger en stor del av pedagogerna att de ser att barnens förmåga att vänta på sin 

tur och att samarbeta har ökat. Vidare beskriver pedagogerna att de anser att barnen 

utvecklats inom de valda områdena (språk och matematik). Forskaren säger dock att det 

är svårt att uttala sig om huruvida detta är på grund av användandet av iPads eller på 

grund av pedagogernas engagemang. Eftersom de olika förskolorna har använt iPaden 

på olika vis har man inte kunnat jämföra resultaten (a.a.). 

Couse och Chen (2010) har genomfört en studie med syfte att se om och i vilken 

utsträckning digitala verktyg kan användas som redskap för att uppnå läroplanens mål. 

Barnobservationer har utförts i studien för att synliggöra hur digitala verktyg används. I 

studien fann författarna skillnader i hur barnen använde iPaden, beroende på hur gamla 

barnen var. Ju äldre barnen är, desto mer ökade engagemanget i användningen. Vidare 

beskrivs fördelen med att använda sig av digitala verktyg, men fokus ligger inte på vad  

iPaden används till, utan hur den används. I studien ses surfplattan som ritverktyg och 

ett komplement till papper och penna. Studiens resultat visade att pedagogernas 

förhållningssätt och inställning till iPadanvändningen påverkar barnens utforskande av 

denna samt deras möjligheter till lärande (Couse & Chen 2010).  

Nilsen (2014) beskriver hur iPads används i dagens förskola. I hennes studie finns ett 

fokus både på barn och på vuxna och genom videoobservationer har hon studerat hur 

barn använder iPaden som en del av verksamheten. Syftet med studien är att "bidra med 

nya kunskaper om vad datorplattor används till av barn och lärare i en svensk förskola" 

(Nilsen 2014:10). Barnen i verksamheten har fri tillgång till användning av iPads, de 

behöver inte be om lov för att få använda den under specifika situationer. Det finns 

också flera stycken iPads på de förskoleavdelningar som deltagit i studien. Dock har 

barnen ej möjlighet att när som helst gå ut på internet då personalen begränsat denna 

funktion. Författaren beskriver hur hon utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande, och att det är viktigt med närvarande pedagoger för att främja barnets lärande. 

Lärarens roll i barnets användning av iPads är att förklara och visa barnet hur olika 

appar kan användas för att på bästa sätt bidra till lärande hos barnet. I resultatet av 

denna studie beskrivs bland annat hur pedagoger anpassar iPadanvändningen till barns 

närmaste proximala utvecklingszon. Ett exempel som tas upp är en 18 månaders pojke 

som ses som en nybörjare när det handlar om spel på iPaden. Här anpassar pedagogen 

situationen så att den ska passa barnet, då hon ser att appen som pojken valt är för svår 

för honom. Hon väljer då ut en app som är enklare och som endast kräver sådant som 

pojken klarar av. Vidare visar studien hur iPadanvändning blir ett tillfälle för barn att 

träna på att vänta på sin tur då två barn spelar tillsammans på samma iPad, samt att 

iPaden ofta lockar barnen till samspel med varandra.  (a.a.).  

Hafvenstein (2011) påstår att iPaden är "en interaktiv, lärande och social pryl som det 

känns svårt att vara utan på 2010-talet". Vidare tar författaren upp hur iPaden inte bara 

lockar barnen, den kan också användas för att utveckla barnens kunskaper på många 

plan. Genom att låta barnen spela spel som handlar om djur, där barnen får se bilder på 

djuren, se vart de bor och höra hur de låter ökas deras kunskaper om dessa (a.a.) 
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4 Metod  
I följande kapitel kommer vårt val av metod presenteras inom olika underrubriker. Det 

som tas upp är vetenskapsteoretiskt perspektiv, datainsamling, bearbetning, urval, 

tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet samt etiska aspekter.  

4.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
I studien har det teoretiska perspektivet fenomenografi använts. Fenomenografi visar 

hur människor på olika sätt uppfattar ett fenomen och hur människor förstår omvärlden 

(Allwood & Erikson 2010). Inom fenomenografi används kvalitativa intervjuer eller 

observationer som sedan analyseras och tolkas för att slutligen delas in i flera 

kategorier. I studien kommer det fenomenografiska perspektivet till uttryck genom att 

informanterna ger sitt synsätt och perspektiv på användningen av de tekniska redskap 

som förekommer i deras verksamhet. De deltagande förskollärarna kommer beskriva 

arbetet med iPad och hur de påverkar deras omvärld, det vill säga förskolans 

verksamhet. 

4.2 Datainsamling 
Studien utgår ifrån en kvalitativ ansats, med intervjuer av fem olika förskollärare. I 

kvalitativ forskning benämns de deltagande som informanter. Anledningen till att en 

kvalitativ metod valts är för att syftet med studien var att studera åsikter och tankar, vi 

anser att detta är lättare att göra genom semistrukturerade intervjuer än med till exempel 

enkäter. Dessa intervjuer ger förskollärarna en möjlighet att svara öppet och fritt. 

Intervju som metod ger kunskap om de deltagandes föreställningar om sin omvärld. 

Kihlström (2007) menar på att en kvalitativ intervju ofta har en förutbestämd 

utgångspunkt men intervjun kännetecknas ändå av öppna frågor. Den som intervjuar 

styr samtalet för att se till att informanten håller sig till ämnet. Informantens 

föreställningar är det som ska synliggöras och dessa kan vara av stor variation. Det är 

därför viktigt att denne får utrymme att berätta ifrån egen erfarenhet för att ge en 

djupare förståelse kring varför personen har vissa föreställningar (a.a). 

Denscombe (2009) beskriver fördelar med att använda sig av kvalitativa intervjuer, 

några av dessa fördelar är att det hjälper forskaren att få syn på informanternas känslor, 

åsikter, uppfattningar och erfarenheter av ett specifikt fenomen (a.a.). Kvalitativ intervju 

ger en fördjupad förståelse om vad informanterna har för syn på iPads i förskolan. 

Därav har vi valt att samla in materialet genom semistrukturerad intervju. En 

semistrukturerad intervju innebär att det finns förberedda frågor men att följdfrågor 

utformas utifrån vad de deltagande svarar, för att tydliggöra deras uppfattningar och 

åsikter. 

4.3 Urval 
I studien har subjektivt urval använts och Denscombe (2009) beskriver att ett subjektivt 

urval baseras utifrån att forskaren redan är bekant med människorna som ska delta och 

att forskaren medvetet väljer ut dessa människor då de kommer bidra med relevant och 

värdefull data i forskningen (a.a). Förskollärarna har valts ut utifrån att de har en 

kunskap och erfarenhet om iPad användning i förskolan samt att de har tillgång till 

iPads i sitt arbete. Förskollärarna har även valts ut ifrån olika förskolor för att studien 

ska få ett bredare perspektiv på förskollärarnas uppfattningar om iPadanvändning. Då 

förskollärarna arbetar på olika förskolor har de troligtvis olika arbetssätt och 

förhållningssätt till skillnad från om de hade arbetat på samma avdelning. Förskolorna 

ligger utspridda i samma kommun men ligger inte i samma närområde. Några av 

förskollärarna arbetar på samma förskola, men ej på samma avdelning. Sammanlagt 
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intervjuades 5 förskollärare från 3 olika förskolor. För att underlätta intervjuerna valde 

vi att intervjua utifrån bekvämlighetsprincipen (Denscombe 2009), det vill säga att vi 

har intervjuat förskollärare som vi är bekanta med sedan innan och som vi har en 

relation till. Detta för att underlätta ett öppet klimat under intervjun. 

 

Vi har valt att använda oss av fingerade namn då förskollärarnas identitet ska skyddas. 

Anna är 44 år, och har arbetat som förskollärare sedan 1994. Hon är it-pedagog och 

arbetar på en förskola i en mindre ort. På samma ort men på en annan förskola arbetar 

Tina. Hon är 32 och har varit förskollärare sedan 2009. I en närliggande stad arbetar 

Jeanette, 56 år, som har varit förskollärare sedan 1992, Åsa som är 43, förskollärare 

sedan 1993 och Helene, 50 år, förskollärare sedan 1988. Jeanette, Åsa och Helene 

arbetar på samma förskola, men på olika avdelningar.  

4.4 Genomförande 
Data har samlats in genom intervjuer med förskollärare. Innan intervjuerna 

genomfördes skickades ett mail ut till deltagarna (Bilaga A). Mailet innehåller 

information om vad intervjuerna kommer handla om, samt de etiska aspekter som 

iakttas under studien (se nedan). Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas 

arbetsplatser, avskilt från den dagliga verksamheten för att ge de deltagande ro till att 

svara på frågorna. Intervjuerna utgick ifrån en intervjuguide med frågor vi ansåg kändes 

relevanta för ämnet (Bilaga B). Samtliga intervjuer spelades in för att möjligheten skulle 

finnas att i efterhand lyssna på intervjuerna flera gånger, för att minimera risken att 

något glöms bort efter intervjun skett. Under intervjun ställdes öppna frågor för att 

förskollärarna skulle ges möjlighet att samtala utifrån egna tankar och erfarenheter 

(Kihlström 2007). Utöver intervjuguiden har följdfrågor ställts för att säkerställa att 

informanternas åsikter har förståtts på rätt sätt. Följdfrågorna gav även informanterna 

möjlighet att fördjupa sina svar (a.a.). 

4.5 Bearbetning av data 
Då intervjuerna genomförts transkriberades de inspelade samtalen. Transkribering 

innebär att intervjun skrivs ner ordagrant och att exempelvis skratt och pauser i samtalet 

finns med (Dovemark 2007). Dessa transkriberingar jämfördes sedan med de 

anteckningar som gjorts under intervjuerna, för att se om det fanns tillfällen under 

intervjuerna då informantens ord skiljde sig från det som kunde ses på kroppsspråk och 

liknande. Efter transkriberingen har även onödig information, det vill säga det som inte 

handlar om våra forskningsfrågor, tagits bort. Detta gjordes för att säkerställa att vi 

enbart arbetade med relevant material. Genom att utforma olika teman och områden 

utifrån informanternas svar bearbetades datan för att se mönster i dessa. Datan 

bearbetades i relation till frågeställningarna och detta blev sedan grunden för resultatet.  

 

4.6 Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 
För att säkerhetsställa forskningsresultatets kvalitet krävs det att studien analyseras för 

att tydliggöra om den är korrekt (Allwood & Erikson 2010). Inom kvalitativ forskning 

talas det om tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet.  

Tillförlitligheten innebär att forskningen utförs på ett detaljerat sätt som bidrar till att 

forskningen kan utföras av andra och ge liknande resultat (Denscombe 2009). 

Relevansen i resultatet blir hög då forskare mäter det som avses att mätas. På så sätt blir 

informationen giltig och tillförlitlig. För att kontrollera tillförlitligheten krävs en tydlig 

genomgång för vilka metoder som använts och hur resultatet har analyserats (a.a.) 

Genom att intervjuguiden i studien har förutbestämda frågor bidrar det till att resultatet 
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blir relevant då det svarar upp till syftet och frågeställningen. I och med att de 

förutbestämda frågorna är formade utifrån studiens syfte bidrar det till att samtalet följer 

en viss struktur. I studien har tre olika förskolor besökts och detta har bidragit till att 

tillförlitligheten i resultatet blir högre än om alla förskollärare hade arbetat på samma 

förskola. Hade förskollärarna arbetat på samma förskola hade de troligen haft mer 

liknande arbetssätt. 

Resultat som har kontrollerats och utförts korrekt ökar trovärdigheten i en kvalitativ 

studie. Forskning ska övertyga läsaren om att resultatet är rimligt, det vill säga att 

resultatet ska verifieras (Denscombe, 2009). För att styrka studiens trovärdighet har citat 

används i resultatet för att tydliggöra förskollärarnas tankar och våra tolkningar av 

dessa. Alla steg i studien har redovisats på ett tydligt sätt. 

Vidare tar Denscombe (2009) upp överförbarhet som handlar om att datan som kommer 

fram i en studie ska återfinnas om det görs en liknande studie. Resultatet ska alltså 

kunna gälla i ett vidare perspektiv. Kvalitativa studier baseras på ett fåtal informanter. 

Det innebär att kvalitativa studiers resultat kan vara svåra att överföras i andra 

forskningssammanhang. Däremot kan den information som kommer fram inom ett 

område i studien återanvändas i ett annat liknande fall inom samma område (a.a.).  

4.7 Etiska aspekter 
Etik är en teori som omfattar praktiska moraliska områden. Inom forskning gäller etiska 

principer och regler som finns till för vägledning. Forskningsetiska regler sammanställs 

ofta noga angivet utifrån ett visst område i forskningen (Hermerén 2011). Inför 

planering och genomförande av studien har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002) använts. Dessa fyra allmänna krav som ska tas hänsyn till när en undersökning 

eller forskning sker är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialtitetskravet och 

nyttjandekravet. Anledningen till att dessa krav finns är för att en undersökning ska 

kännetecknas av hög kvalitet samt att deltagarnas identitet skyddas.  

Informationskravet innebär att förskollärarna informerades om undersökningens syfte, 

alltså varför intervjuerna skulle genomföras, samt att förskollärarnas deltagande var 

frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan. Förskollärarnas 

deltagande skedde alltså på deras villkor och samtycke till deltagande behövs alltid. 

Detta kallas samtyckeskravet. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, handlar om att 

anonymisera datan som samlats in under intervjuerna, samt att information om 

deltagarna såsom namn, arbetsplats och liknande ej har publicerats, utan förvaras så att 

utomstående ej kan ta del av informationen. Istället har vi använt oss av fingerade namn. 

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. Detta krav innebär att undersökningen 

endast använts i ändamål för forskning samt att insamlad data inte har använts i andra 

sammanhang (Vetenskapsrådet 2002). Informanterna informerades om dessa krav i det 

mail som skickades ut i samband med att förskollärarna tillfrågades om deltagande i 

studien (Se bilaga A).  
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5 Resultat och analys 
I följande avsnitt kommer empirin som framkommit av informanterna i intervjuerna att 

presenteras. Redovisningen av vår empiri har strukturerats in i fyra olika teman; Hur 

används iPads för att söka information på internet, Kommunikation med hjälp av 

iPaden, Underhållning, spel och lek med iPaden som verktyg och En ökad 

iPadanvändning - en förändrad förskoleverksamhet. Resultatet kommer tolkas och 

analyseras utifrån studiens syfte och frågeställningar samt aktuella teorier.  

5.1 Hur används iPads för att söka information på internet?  
Under intervjuerna framkom det att flera av förskollärarna använder iPads för att söka 

och ta reda på information på internet. Förskollärarna beskriver att iPaden används som 

uppslagsverk och Åsa beskriver hur man i hennes barngrupp använt iPaden för att 

lyssna på olika fågelläten när de har arbetat med fåglar. Tina beskriver hur internet är en 

stor del av hur iPaden används på hennes avdelning idag, bland annat då man besökt 

hemsidor i sitt arbete med Babblarna (Babblarna är figurer som används som material 

för språkutveckling (Babblarna 2016)). Under intervjuerna med Åsa och Helene talas 

det om hur iPaden används under skogsbesök, här beskriver båda att det är synd att de 

inte kan få internetuppkoppling i skogen till exempel då de vill söka på djur och 

liknande som barnen hittat. Åsa beskriver vidare vikten av närvarande pedagoger då 

barnen använder iPaden:  

"Sen känner jag att man inte kan lämna ut iPaden själva man har ingen aning vad 

de kan få upp på youtube oså! Vissa barn kan söka själva, och man vet inte vad 

som kommer upp. Likadant att googla bilder, man måste kolla lite innan det kan 

komma upp obehagliga bilder" Förskollärare Åsa 

Åsa anser att det är en fördel med iPad då den är smidig och snabb men hon ser även en 

nackdel då barnen lätt kan komma åt information som inte är korrekt eller bekräftad. 

Hon anser att det är viktigt att man är med och söker med barnen så de inte får tag på fel 

information. Hon menar även att det är viktigt att pedagogerna är källkritiska när de 

söker upp saker tillsammans med barnen och jämföra sidor för att få fram korrekt 

information.  

Helene och Anna pratar om hur iPaden kan användas då arbetslaget söker idéer från 

andra på olika forum och liknande. Helene beskriver hur de, när tid finns, kan hitta tips 

och idéer på förskoleforum. Anna berättar hur de i hennes arbetslag använder sig av en 

specifik hemsida, Pappas appar, för att få tips på olika appar som kan laddas ner till 

iPaden. (Pappas Appar är en tjänst för vuxna där de får tips på de bästa apparna för 

barn. Hemsidan tipsar om vilka appar som är gratis och även vilka appar som är 

pedagogiska (Pappas Appar 2016)). Här är det alltså främst personalen som använder 

iPaden som ett sökinstrument. Förskolläraren Jeanette har tillsammans med sitt 

arbetslag kommit överens om att inte använda iPaden. De använder hellre den 

interaktiva tavlan de har på avdelningen för att förmedla information till barnen men 

också vid personalmöten. Jeanette är den enda som under intervjuerna uttrycker att det 

finns begränsningar i informationssökandet med iPaden. 

”Den digitala världen har utvecklats väldigt mycket och det är bra när man kan 

visa alla barnen samtidigt på interaktiv tavla tillexempel, då blir iPaden mer 

begränsade.” Förskollärare Jeanette 



  
 

15 

5.1.1 Analys 

De intervjuade förskollärarna verkar se iPaden som ett medierande redskap när det 

gäller inhämtande av information. Förskollärarna visar en medvetenhet och kunskaper 

kring hur iPaden kan användas som ett visuellt medieverktyg, då det verkar som att 

informationssökande på internet med hjälp av iPaden har förenklat verksamheten. 

Förskollärarna är överlag positivt inställda till att använda iPaden som sökverktyg både 

för informationssökande tillsammans med barnen men också för att förskollärarna kan 

använda internetforum för att utveckla sin yrkesroll. Här har förskollärarna alltså hittat 

två olika användningsområden då det ena involverar barnen och det andra fokuserar mer 

på arbetslaget. Detta kopplas till det Forsling (2011) och Couse och Chen (2010) talar 

om då de beskriver att fokus bör ligga på hur och när de digitala verktygen används, 

istället för om och till vad de ska användas. Förskollärarna verkar se iPaden som en 

naturlig del av verksamheten när det handlar om att söka information.  

Under intervjuerna beskriver förskollärarna några av de fördelar de ser med att använda 

iPaden. Några av fördelarna de beskriver är att det är lättare att starta upp iPaden än 

datorn då man vill söka information, samt att det går fortare att få fram mängder av 

information. De ser även vikten av att inte låta barnen använda iPaden som sökmotor på 

egen hand då man aldrig kan veta vilken information eller vilka bilder som kan dyka 

upp. Den vuxna måste finnas nära för att kritiskt granska den information som finns. I 

relation till det Howells och Negrerios (2012) beskriver om att visuella medier kan 

användas för att styra mottagaren kan förskollärare här motverka att barnen styrs allt för 

mycket av sådant som kan hittas på nätet. Detta visar att de visuella kulturerna till viss 

del är levande i förskolans verksamhet och eftersom de flesta förskolebarn inte har lärt 

sig att läsa än blir det till större del bilder som barnen tolkar. Förskollärarna beskriver 

att när man använder iPaden för att söka information på nätet tillexempel när de tittar på 

djur, kan man erbjuda barnen fler visuella erfarenheter. Barnen får alltså en möjlighet 

att upptäcka ett fenomen genom olika sinnen.  

5.2 Kommunikation med hjälp av iPaden 
Under intervjuerna visade förskollärarna olika åsikter kring iPadens användning för 

kommunikation. Jeanette beskriver "jag tycker barnen blir osociala när dom har iPaden 

för dom kan inte prata med varandra på samma sätt, de fokuserar på vad de ser på 

bilden". Även Åsa delar denna mening och talar om hur barnen bara sitter och tittar på 

när någon annan spelar. Under intervjun med Tina lämnar hon förskolans verksamhet 

och beskriver hur hon anser att samspel med andra i vardagen har förändrats i takt med 

att digitala verktyg blir en allt större del av samhället. Hon talar om hur hon upplever att 

det i dagens samhälle inte samtalas lika mycket som förr. Istället sitter man med 

mobilen eller surfplattan och spelar eller liknande. "Folk umgås inte på samma sätt som 

dom gjorde för bara 10-20 år sedan, då satt man och pratade". Hon ser dock en fördel 

med detta då det blir lättare att hålla kontakten med vänner som bor långt bort genom 

sociala medier. Intervjun med Anna visar att hon inte delar denna uppfattning. Hon 

beskriver hur barnen ofta samspelar kring iPaden, och beskriver ett exempel:  

"Vi har även tagit hem Bockarna Bruse, tyvärr är den på norska. Men det gör ju 

inget! Eller hur? För man kan ju stänga av ljudet och jag kan ju som pedagog 

berätta sagan och man kan dra bockarna, och dom hoppar och det kommer ett 

jättefult troll som ser ut som en gorilla. Han är jättesöt! Och jag kan ju berätta 

den men dom tittar på den ändå. Och ju fler gånger man har berättat den, nu sitter 

dom ju själva och berättar för varandra. Och då blir det ju ett pedagogiskt 

hjälpmedel iallafall!" Förskollärare Anna 
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Vidare talar Anna om hur barn och vuxna kan föra dialoger kring spelen som barnen 

spelar och beskriver samma exempel som Åsa, då ett barn spelar och ett eller flera tittar 

på. Till skillnad från Åsa har Anna åsikten om att detta öppnar upp för samtal mellan 

barnen, och att det väldigt sällan är så att ett barn sitter och spelar själv, då iPaden 

lockar till sig andra barn.  

 
5.2.1 Analys 

Förskollärarna talar under intervjuerna mycket om bristen på kommunikation då barn 

använder iPaden. De flesta verkar överens om att iPaden inte leder till stora 

kommunikationsmöjligheter mellan barnen, att de snarare tittar på när andra spelar och 

att samarbete och kommunikation mellan barnen inte blir möjligt. Två av förskollärarna 

berättar att barnen mest fokuserar på vad som sker på skärmen och att de inte pratar med 

varandra när de spelar. De menar att barnen ofta sitter bredvid den som spelar och bara 

tittar på. Vid flera av intervjuerna berättar förskollärarna att de plockat bort flera av de 

appar som tidigare fanns tillgängliga för barnen, för att de istället vill att barnen ska leka 

traditionella lekar som inte involverar digitala redskap. Det blir tydligt att en av 

förskollärarna inte delar de andras uppfattningar, hennes åsikt är att iPaden är ett bra 

verktyg för att främja barnens kommunikativa förmåga. Under intervjun beskriver 

förskolläraren hur hon är den som först visar barnen hur appen (i detta fallet sagan om 

Bockarna Bruse) fungerar, då man kan berätta sagan och samtidigt dra bockarna så att 

de går över bron. Förskolläraren beskriver att barnen nu kan berätta sagan för varandra, 

alltså blir iPaden ett verktyg som bjuder in till kommunikation mellan barnen. Här ses 

en tydlig koppling till förskollärarens förhållningssätt då hon var den som introducerade 

appen för barnen och visade hur den fungerar. Buhl et al. (2006) talar om hur 

förskollärarnas förhållningssätt spelar stor roll för hur digitala verktyg används. I 

intervjuerna blir det tydligt att förskollärarna överlag har en negativ inställning till 

iPaden som pedagogiskt verktyg när det handlar om att främja barns kommunikativa 

förmåga. De flesta förskollärarna väljer aktivt att inte integrera iPadanvändning i 

verksamheten eftersom att de inte ser någon koppling mellan sociokulturellt lärande och 

kommunikation med hjälp av iPaden. Förskollärarna återkommer till att barnen inte 

samspelar i spelandet med iPad men då förskollärarnas arbetssätt jämförs ses det en stor 

skillnad. Förskollärarna verkar ha olika mycket kunskap om vilka arbetssätt som kan 

användas för att stimulera barnens kommunikativa förmågor. 

Under intervjuerna blir det tydligt att samtliga förskollärare har en sociokulturell syn på 

lärande (Säljö 2014), då de vill att barnen ska leka, kommunicera och samspela med 

andra barn. Då det sociokulturella perspektivet sätts i relation till den digitala 

utvecklingen i dagens förskola blir det väldigt tydligt att perspektivet utformades under 

en tid då digitala verktyg så som iPads och smartphones inte var en del av samhället. 

Förskolans läroplan (Skolverket 2016) innehåller väldigt lite om digitala verktyg och 

förskollärarnas negativa inställning till iPadanvändning kan bero på detta. Precis som 

Ahmed och Nasser (2015) beskriver behövs det en förändring av skolmiljön för att 

denna ska kunna förbereda barnen på bästa sätt för det kommande vuxenlivet.  

5.3 Underhållning, spel och lek med iPaden som verktyg 
Intervjuerna visar på en relativt samlad bild av barns iPadanvändning i förskolans 

verksamhet. Flera gånger beskriver förskollärarna att de måste begränsa barnens 

användning och att de ofta upplever att leken blir lidande när barnen sitter med iPaden. 

Jeanette talar om hur hon upplever att barnen inte är sociala då de spelar på iPaden. Hon 

beskriver att de innan hade pusselappar på sin iPad, men att de nu valt att inte använda 

dessa då de anser att barnen får ut mer av att pussla vanliga pussel. Detta för att de ska 
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kunna hjälpas åt och lära av varandra. Även Åsa anser att barnen inte blir sociala i 

användningen av iPaden.  

”Och jag tycker, det är ju min personliga åsikt, men jag tycker att barnen inte blir 

lekande. Utan dom bara.. och när vi inte tar fram iPaden leker dom mycket bättre. 

Sen så har vi den att titta på nån filmsnutt, vi har ju barnkanals-appen nämligen.” 

Förskollärare Åsa 

Åsa säger flera gånger under intervjun att hon anser att barnen blir besatta av iPaden då 

barnen inte leker lika bra när iPaden är framme. 

"Men samtidigt när barnen blir så besatta av det, vad är då viktigast att ge dom? 

Och dom leker mycket bättre när inte plattan är framme, då blir det lek. Inte bara 

titta på när den andre spelar" Förskollärare Åsa 

Anna delar inte denna uppfattning som Åsa beskriver. Anna beskriver hur barnen ofta 

använder olika appar på iPaden och att man i hennes arbetslag ser detta som en 

möjlighet för barnen att samspela med varandra och med de vuxna då barnen ofta 

samlas kring iPaden, vilket ger möjlighet till samtal. Vidare talar hon om hur barnen 

oftast är aktiva i sitt spelande. 

"Jag menar, jag kan ju sätta mig i ett hörn och köra med en bil. Men om jag gör 

en pedagogisk grej på iPaden, alltså en utmanande app som kan stimulera kanske 

någonting, jag måste ju göra någonting för att det ska hända, för det är ju inte 

som att titta på film hemma. Jag måste ju aktivera mig för att någonting ska 

hända" Förskollärare Anna 

Helene berättar att apparna de har på iPaden mest är till för barnen. De laddar ner appar 

utifrån vad barnen visar intresse för och de försöker alltid se till att ladda ner 

pedagogiska appar. Helene tycker att de pedagogiska apparna är bra men nackdelen är 

att de kostar mer. Även Åsa talar om att barnapparna är mycket dyrare än appar som 

finns för vuxna.  

”Men tyvärr kostar ju alla barnappar pengar, där vet dom hur dom ska tjäna 

pengar. Lite så är det, barnapparna kostar men till dom vuxna kan du ta hem vad 

du vill nästan.” Förskollärare Åsa 

Jeanette och Anna pratar också om apparnas kostnader och att detta ibland kan sätta 

käppar i hjulet för vad man kan ladda ner. Anna beskriver att de på hennes avdelning 

använder sig av en hemsida där man kan hitta gratis och pedagogiska appar för barn. 

Jeanette säger att de i nuläget bara har laddat ner gratisappar men att de har möjligheten 

att ladda ner appar som kostar, om de skulle vilja. Tina berättar att de har en iPad på 

avdelningen men att inloggningen har krånglat så de inte kan komma in och ladda ner 

appar. Tina beskriver att hon ändå upplever att de använder iPaden trots att de inte har 

några appar. De går in på internetsidor istället där barnen kan få ”spela”. 

 

Alla förskollärarna tar upp iPaden och barns spelande i relation till hemmet. 

Förskollärarna betonar att förskolan ska vara ett komplement till hemmet men de har 

olika åsikter om detta. Förskolläraren Anna talar om spelandet i förskolan och att det är 

en motpol till hur barnen spelar hemma. Hon menar att de vill erbjuda andra sorters spel 

i verksamheten och att arbetslaget reflekterar över spelen som laddas ner till iPaden. 

Jeanette, Åsa och Helene talar om att barnen troligtvis spelar mycket på iPads hemma 

och att de vill erbjuda barnen annat i verksamheten.  
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”Men sen är det ju att det är  väldigt många som blir besatta, det är ju dem som 

har iPad hemma. Det är inte dem andra.. Dom som har plattor hemma är dom 

som vill ha den. Sen handlar det lite om vad ska vi ge barnen? Dem allra flesta 

har iPad hemma, ska vi verkligen ge dom det då eller ska vi ge nånting annat? 

Det är ju en svår fråga.. Är det inte bättre att vi sitter och spelar ett hederligt spel 

tillsammans?” Förskollärare Åsa 

”Spel och sånt har vi inte, en del barn har iPaden hemma varje dag. Det tycker vi 

räcker, här ska vi ha det praktiska och inte iPaden.[…] De får ha den hemma, vi 

har mer pedagogiska spel och aktiviteter.” Förskollärare Jeanette 

Tina pratar även om att barnen troligtvis spelar mycket hemma men att hon kan se detta 

som både en fördel och nackdel. Hon beskriver att när dagens barn har tråkigt får de 

ofta en smartphone i handen av exempelvis föräldrar och att detta kan leda till att 

barnens fantasi hämmas.  

5.3.1 Analys 

På samma sätt som förskollärarna överlag har en negativ inställning till iPaden som 

kommunikativt verktyg är de också negativa till barns spelande. Flera av de intervjuade 

förskollärarna är överens om att barnen inte leker tillsammans när de spelar på iPaden. 

De ser att det endast är ett barn som är aktivt i spelandet och att de andra barnen 

omkring är passiva och bara tittar på. En av förskollärarna berättar hur barnen på hennes 

avdelning tidigare fick pussla på iPaden, men att de nu valt att ta bort denna app då de 

föredrar traditionella pussel. Detta visar på att förskollärarna har en sociokulturell syn 

på lärande då de hellre vill se att barnen leker och samspelar med varandra. En av 

förskollärarna har en annan syn på iPadanvändningen då de på hennes avdelning ser 

många möjligheter till samspel med hjälp av iPaden. Hon talar om att barnen alltid är 

aktiva i sitt spelande, något som blir ett måste för att något ska hända på skärmen. 

Utifrån förskollärarnas svar blir det tydligt att även arbetssättet när det kommer till 

barns användande av iPaden skiljer sig åt. En av förskollärarna beskriver att barnen 

leker bättre när inte iPaden är framme men att man på hennes avdelning låter barnen 

använda iPaden för att titta på filmklipp. En av de andra förskollärarna beskriver att 

iPadanvändningen i förskolan inte alls är som att bara titta på film hemma, här krävs 

aktivitet för att något ska hända. Här kan vi se två förskollärare som arbetar med iPads 

på väldigt olika sätt. Två arbetssätt som ger barnen väldigt olika förutsättningar och 

möjligheter när det gäller att utforska och upptäcka med hjälp av iPaden.  

Bergman och Fors (2013) och Nilsen (2014) beskriver i resultaten av sina studier att 

barns förmåga att vänta på sin tur och att samarbeta har ökat i jämförelse med när 

studierna började. De menar dock att det är svårt att veta ifall resultaten uppnåtts med 

hjälp av iPaden eller om det handlar om förskollärarnas engagemang, men att båda 

aspekterna är viktiga att ha i åtanke som förskollärare. Det som ses som mest troligt är 

att engagerade förskollärare som vet hur iPaden kan användas på ett pedagogiskt sätt 

kan ge barnen de bästa möjligheterna att träna turtagning och samarbete.  

Något annat som verkar hindra några av förskollärarna från att använda iPaden är 

kostnaden på apparna. Här kan vi se att det skiljer sig i förskollärarnas kunskaper om i 

vilken utsträckning och vart man kan hitta gratisappar. En tolkning kan vara att 

förskollärarna använder pengafrågan som en ursäkt för att inte ladda ner nya appar. En 

av förskollärarna har en annan förklaring till varför de inte laddar ner appar, då de inte 

kommer in på inloggningen för att genomföra köp. 
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5.4 En ökad iPadanvändning - en förändrad förskoleverksamhet 
Flera av förskollärarna är överens om att den digitala utvecklingen har gått snabbt 

framåt och de ser både fördelar och nackdelar med detta. Helene beskriver att 

utvecklingen har gått väldigt snabbt och att det handlar om att man använder tekniken 

inom rimliga gränser.  

”Sen måste man ju hänga med i utvecklingen, anser jag. Jag menar vi måste ju 

liksom använda detta, för jag menar sen kommer ju säkert nästa grej och nästa 

grej. Och i början när vi fick iPaden när man inte kunde så mycket, då var det 

ofta barnen. Då var det bara att fråga barnen, dom är ju jätteduktiga.” 

Förskollärare Helene 

Tina berättar att hon tycker iPaden är ett väldigt bra verktyg, hon menar att det är mer 

lättillgängligt att starta upp spel och titta på internetsidor på en iPad än på en dator. Hon 

tycker även att det är ett enkelt och lätt verktyg när det ska tas kort eller filmas, ”Jag 

tycker ändå liksom på något vis att det blir lite enklare allting”. En nackdel som Tina 

kan se är att iPaden är lite otymplig att ta med sig. Även Åsa ser fördelen med att iPads 

har integrerats i förskolan eftersom den är smidig då man lätt kan söka information, det 

går snabbare än att starta upp en dator.  
 

”Nätet överhuvudtaget är ju fantastiskt, hur visste man saker innan?! haha, lite så. 

Så är det ju jättebra, men sen måste du lära dig att sålla informationen, kolla på 

fler sidor att det står liknande.” Förskollärare Åsa 

Jeanette påstår dock att verksamheten inte har påverkats så mycket sedan de fick en 

iPad på avdelningen. Detta menar hon beror på att de inte använder iPaden i så stor 

utsträckning och kan därför inte se att den har påverkat avdelningen så mycket. Hon har 

svårt att se varken fördelar eller nackdelar med iPadanvändning då de knappt använder 

den. En fördel som hon kan se är att filma utomhus när de besöker skogen eller andra 

platser för att sedan titta på. Hon tycker dock att det är en nackdel att det är svårt att föra 

över filmer eller bilder från iPaden till exempelvis en digital fotoram där USB-minne 

krävs. På avdelningen har de en digital fotoram i hallen för att uppdatera med bilder 

som vårdnadshavare och barnen kan titta på. Vidare berättar Jeanette om sin syn på den 

digitala utvecklingen och hon beskriver dagens förskola som sociokulturell i och med 

att hon gärna vill att barnen ska vara sociala och leka tillsammans: 

”Den har utvecklats väldigt mycket och det är bra när man kan visa alla barnen 

samtidigt på interaktiv tavla tillexempel. […] Det är inte så sociala spel eller 

aktiviteter.. dom andra traditionella spel som pussel kan de hjälpa varandra på ett 

annat sätt. Tekniken är mer abstrakta grejer och traditionella aktiviteter är mer 

konkreta man kan känna på, smaka på saker.” Förskollärare Jeanette 

Anna talar om att det är mycket teknik i dagens samhälle och är man uppvuxen med det 

och har ett intresse, blir det lättare. Hon menar att intresse hänger ihop med om man är 

positivt eller negativt inställd till samhällets digitalisering, ”men det gäller ju att man 

vågar använda det” säger hon. Vidare berättar Anna att hon brinner för iPad som 

pedagogiskt verktyg men att det är svårt att upprätthålla ett arbetssätt som involverar 

digitala verktyg när hon är den enda på avdelningen som har ett intresse för det. 

”Jag tror att rädsla och ointresse går lite hand i hand. Jag är rädd för att ta till mig 

något nytt, och jag är ointresserad att ta till mig det nya, och därför vill jag inte 

använda det. Och så har jag en kollega som har gått på hur många iPadkurser 

som helst, men det händer ingenting ändå. Och då kan jag känna att vad ska man 
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göra då? Men fördelen är ju att det står ju faktiskt i läroplanen att vi ska använda 

oss av modern teknik, och detta är ju det.” Förskollärare Anna 

5.4.1 Analys 

Utifrån förskollärarnas svar kan vi se att de flesta generellt känner en distans för 

användning av iPads i förskolan. Intervjuerna med förskollärarna visade på spridda 

åsikter angående att samhället och förskolan förändras. Det verkar vara viktigt för 

förskollärarna att hänga med i utvecklingen som sker, men det verkar också som att de 

anser att det är viktigt av olika anledningar. Flera av förskollärarna betonar vikten av att 

använda tekniken men att de saknar kunskap om hur den ska användas, de blir osäkra på 

om de får fram korrekt information som de delar med barnen. I det stora hela är iPaden 

relativt ny i förskolan och många av förskollärarna känner sig osäkra på hur den ska 

användas som pedagogiskt verktyg och detta påverkar hur de väljer att använda den i sin 

yrkesroll. Helene och Anna pratar om att tekniken har gått fort framåt men de verkar ha 

olika perspektiv på detta. Helene verkar se iPadanvändning som ett nödvändigt ont när 

hon beskriver att ”man måste” hänga med i utvecklingen. Anna pratar om att det gäller 

att man vågar använda sig av den och hon tar stöd i vad det står läroplanen angående 

modern teknik. Hon använder detta som ett argument för användning av digitala verktyg 

i förskolan. 

En tolkning av intervjuerna visar på att förskollärarna känner rädsla inför användandet 

av de digitala verktygen, och precis som Anna beskriver dras slutsatsen att rädsla och 

ointresse går hand i hand. Det verkar vara de nya teknikerna som är skrämmande och 

detta framkommer även under intervjuerna. Den ökade användningen av iPads blir ett 

bevis på att utvecklingen av olika medierande redskap och artefakter som Säljö (2000) 

beskriver, är en del av samhället och är något som påverkar människan..  
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6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultat och metodval kopplat till syfte och frågeställningar 

samt till tidigare forskning. Avslutningsvis ges även förslag på fortsatt forskning på 

intressanta aspekter inom området. 

6.1 Resultatdiskussion 
I följande avsnitt diskuteras det som framkommit i analys av resultaten. Områdena som 

diskuteras är Information, Kommunikation och Underhållning, spel och lek i relation till 

iPaden, samt en avslutande del kring Hur iPadanvändningen har förändrat 

förskoleverksamheten.  

6.1.1 iPadens användningsområden 

Vuxen närvaro är viktig när information ska sökas upp tillsammans med barnen och 

som pedagog krävs en medvetenhet kring detta. Vi kan se att iPaden verkar vara till stor 

hjälp för förskollärarna när de vill ta reda på information. Troligtvis har samtliga 

förskollärare hittat ett fungerande tillvägagångssätt vilket visar på att förskollärarna 

verkligen använder iPaden som sökverktyg. Detta tyder även på att förskollärarna har 

reflekterat över hur de ska gå till väga när de söker information. 

Vi ser att förskollärarna i stort sett inte verkar se de kommunikationsmöjligheter som 

kan finnas i barns spelande med iPad, då förskollärarna inte ser att samarbete blir 

möjligt. Detta kan bero på att förskollärarna inte reflekterat över vad som är 

kommunikation och vilka olika sätt barn samarbetar på. En tanke är även att 

förskollärarna skulle kunna observera barns samarbete och kommunicerande i olika 

situationer både med iPad och utan. En slutsats är att förskollärarna inte ser de 

didaktiska möjligheter iPaden kan erbjuda både barnen men även arbetslaget i 

förskolläraryrket. Förskollärarna verkar till största del fokusera på negativa aspekter 

med iPad som pedagogiskt verktyg, detta kan bero på att de inte reflekterat över hur 

iPaden kan användas i lärandesituationer för att främja barns utveckling och lärande.  

Det är en självklarhet att förskollärare alltid ska vara engagerade och följa barnen i 

deras upptäckande och här kan iPaden vara ett av de verktyg som kan stimulera barnen 

att utforska sin omvärld. Något som blir intressant är att studera intervjuernas resultat i 

jämförelse med Bergman och Fors (2013) som talar om kollaborativt lärande med 

iPaden som hjälp. Författarna talar om hur iPadanvändning hos barn ofta ses som en 

gruppaktivitet, något som alltså inte stämmer överrens med det förskollärarna i 

intervjuerna talar om. Troligast är att Bergman och Fors (2013) studieresultat uppnåtts 

genom en kombination mellan iPadanvändningen och de närvarande förskollärarna, 

därför kan båda faktorerna vara avgörande för barns utveckling och lärande. Detta kan 

tolkas som att det finns bristande kunskaper hos förskollärarna. 

Intervjuerna visar på hur förskollärarna arbetar med iPaden som ett verktyg för 

underhållning, spel och lek på väldigt olika sätt. En av förskollärarna beskriver att 

barnen är inaktiva i sitt användande av iPaden och detta kan till stor del bero på att 

förskollärarna har tagit bort spel-appar där barnen har möjlighet att vara aktiva, 

stimuleras och utmanas. Istället använder de iPaden för att titta på film och då blir 

barnen automatiskt mer passiva. Den andra förskolläraren beskriver att de arbetar med 

pedagogiska appar där barnen måste vara aktiva och detta ger möjlighet att stimulera 

utveckling och lärande. Då synen på barns iPadanvändande skiljer sig mycket åt mellan 

förskollärarna ger detta barnen olika möjligheter. I förskolan ska alla barn erbjudas en 

likvärdig utbildning och i våra intervjuer kan vi se att detta inte är fallet. Förskollärarnas 
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uppfattningar om iPad som pedagogiskt verktyg är varierande, detta påverkar i sin tur 

hur de utformar verksamheten och vilka möjligheter som ges till barnen. Det är viktigt 

att inte glömma bort att de förskollärare som aktivt valt att inte använda iPads i 

verksamheten kan erbjuda barnen liknande upplevelser men på andra sätt, här väljer 

förskollärare att plocka bort potentiella pedagogiska verktyg.  

Förskolan ska komplettera hemmet och under analyserna av intervjuerna kan en 

koppling ses mellan detta och hur förskollärarna aktivt väljer att inte låta barnen spela 

på iPads i förskolan. I dagens samhälle talas det mycket om att många barn ofta 

tillbringar mycket tid framför skärmar och genom att minska barnens skärmtid under 

tiden som spenderas på förskolan ges ett komplement till hemmet. Även under 

intervjuerna beskriver förskollärarna att barnen spelar så pass mycket hemma, att de vill 

erbjuda barnen andra saker. Istället uppmuntras barnen att samspela med varandra, och 

att leka "vanliga" lekar, spela spel och pussla. Här blir det tydligt att man kan se 

förskollärares beslut att inte erbjuda barnen möjligheten att spela på iPaden ur två 

perspektiv. Antingen hur förskollärare "plockar bort", eller hur de "lägger till" genom 

att erbjuda ett komplement till hemmet.  

6.1.2 En förändrad förskola 

Flera av förskollärarna talar om iPaden som ett verktyg som skiljer sig från alla andra 

verktyg och beskriver sin distans mot denna. Då flera av förskollärarna uttrycker en 

osäkerhet i sin användning av iPaden kan en slutsats dras till att de anser sig ha för lite 

kunskaper. Dock beskriver en av förskollärarna hur de kan fråga barnen om hjälp 

eftersom de, som hon beskriver det, ofta är jätteduktiga. Här kan en medvetenhet ses 

hos förskolläraren kring att barnen är digitalt infödda, alltså att de från en väldigt låg 

ålder har stora kunskaper kring digitala verktyg. Det blir också tydligt att denna digitala 

kompetens inte finns lika naturligt hos de vuxna, eller de digitala invandrarna, som 

Prensky (2001) beskriver. Här skapas möjligheter att synliggöra barnens kompetens.  

Detta kan ses som en början av den förändring som Ahmed och Nasser (2015) beskriver 

som nödvändig för att skolmiljön ska rusta barnen för ett liv i den digitaliserade världen. 

Pedagogens roll har skiftat, Som Holm Sørensen (2006) beskriver är inte längre läraren 

den som förväntas sitta inne på alla svar, nu ska läraren istället finnas med som 

medforskare i barnets lärande. En slutsats är att det inte håller i längden att förskolan har 

en traditionell pedagogik som inte stämmer överens med hur barnen lever i dagens 

samhälle. Barnsynen utvecklas och även förskolan som institution, förskolan står för 

mycket mer idag än vad den gjorde tidigare. Den pedagogik som var bra för 20 år sedan 

kanske inte är lika bra idag inom alla områden. Förskolan speglar det samhälle där 

förskolan befinner sig, pedagogiken behöver ständigt ses över och förändras i takt med 

att samhället förändras.  

6.2 Metoddiskussion  
Resultatet kan ha påverkats av faktumet att vi vid flera tillfällen under intervjuerna fick 

uppfattningen att förskollärarna svarade det de trodde vi ville höra, de ville ge oss ”det 

rätta” svaret. Förskollärarnas åsikter och arbetssätt hade möjligtvis blivit tydligare om vi 

hade observerat hur förskollärarna arbetat med iPad i verksamheten. Om vi hade 

genomfört observationer kanske resultatet hade blivit annorlunda då vi hade sett hur de 

faktiskt gör i praktiken. Om vi hade skickat ut enkäter till fler förskollärare i början, så 

hade vi kunnat se tydligt vilka som har intresse och använder iPads samt vilka som inte 

har det. Därefter hade vi kunnat välja ut förskollärare till intervjuer. Detta hade kunnat 

leda till en ökad variation av ålder, arbetslivserfarenhet och teknikintresse, och detta 
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hade troligtvis lett till ett annat resultat. Detta valdes bort på grund av den begränsade 

tiden vi hade att skriva arbetet. 

 

Då vi började planeringen av intervjuerna bestämde vi att vi båda två skulle delta under 

samtliga intervjuer, då den som känner förskolläraren som skulle intervjuas håller i 

intervjun och den andra för minnesanteckningar och observerar. Detta ändrades dock då 

det blev dags att genomföra intervjuerna, då vi ville få så mycket som möjligt gjort på 

så lite tid som möjligt beslutade vi i att intervjua några förskollärare var och sedan i 

efterhand ta del av den andres material. Eftersom vi utförde intervjuerna individuellt 

kan detta ha bidragit till resultatet på gott och ont. Det kanske fick förskollärarna att 

slappna av mer då de kände oss, men det är också möjligt att värdefull information 

missades då det är svårt att intervjua och samtidigt titta på exempelvis kroppsspråk.  

 

Något som också hade påverkat resultatet hade varit om vi varit mer pålästa om vad det 

finns för kurser eller fortbildningar inom IKT och iPadanvändning i förskolan. Då hade 

vi kunnat fråga förskollärarna mer om det. Många av frågorna i intervjuguiden kändes 

även irrelevanta. Om vi  hade tänkt över frågorna noggrannare hade vi kunnat ha färre 

men mer relevanta frågor. Även om vissa frågor i efterhand kändes irrelevanta kunde vi 

ändå se att flera av frågorna öppnade upp för samtal då vi ställde öppna frågor. Vi anser 

dock att vi fick fram mycket av de frågor som vi ställt och att det var användbart i vår 

analys. 

 

6.3 Framtida forskningsområden 
Till en början var vårt arbete tänkt att behandla både förskollärarnas och barnens 

perspektiv på iPadanvändning i förskolan, men eftersom detta blev för stort valde vi att 

fokusera på förskollärarna. Det hade varit intressant att ta reda på hur även barnen ser på 

detta. Vår uppfattning är att förskollärare ofta ser iPaden som ett verktyg som skiljer sig 

från alla andra verktyg som används. Ofta plockas iPaden bort, samtidigt som det talas 

om att man inte ska plocka bort utan bara tillföra. Det hade vart intressant att se ta reda 

på ifall även barnen ser iPaden som något som skiljer sig ifrån allt annat i förskolans 

värld, eller ifall det är ett redskap eller "leksak" som alla andra. Förskollärare talar ofta 

om att barns spelande på iPaden skiljer sig åt från hur spelandet går till hemma då  det 

talas om pedagogiska spel i förskolans verksamhet. Men ser barnen någon skillnad på 

hur de spelar hemma och på förskolan? Eller är det samma typer av spel? Alltså hade 

det vart intressant att genomgöra en liknande studie med fokus på barns perspektiv.  

Då informanter valdes ut till intervjuerna togs ingen hänsyn till hur länge förskollärarna 

hade varit utbildade. De flesta av informanterna har arbetat som förskollärare under 

relativt lång tid, och det hade varit intressant att se om och hur resultatet hade skiljt sig 

åt ifall vi hade haft med informanter som nyligen blivit färdiga förskollärare.  
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Bilagor 

Bilaga A - Mail till deltagande förskollärare 
Hej! Vi heter Amanda Björklund och Josephine Stendlert och läser sista terminen på 

Förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet. Vi håller nu på med vårt självständiga 

arbete, och ämnet vi valt att arbeta med är iPadanvändning i förskolan. I vårt arbete vill 

vi ta reda på hur  iPads används i den dagliga verksamheten. Anledningen till varför vi 

valt att fokusera på iPadanvändningen är för att användningen blir en allt större del av 

barns vardag, då vi lever i ett samhälle som till stor del kretsar kring tekniska redskap. I 

och med att samhället är mer teknikinriktat har många förskolor tillgång till iPads i 

verksamheten som pedagogiskt verktyg. Eftersom vi vill ta reda på hur iPads används 

samt hur förskollärare ser på denna användning har vi valt att samla in data till detta 

utifrån kvalitativa intervjuer med verksamma förskollärare.  

I ditt deltagande kommer den information du delar med dig av behandlas enligt 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa principer är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det innebär att vi 

informerar dig om vårt syfte med arbetet. I vår intervju har du själv rätt att bestämma 

över din medverkan och du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande.  Insamlad data 

ifrån intervjun kommer endast användas i syfte för vårt självständiga arbete och ditt 

namn samt arbetsplats kommer att anonymiseras.  

Under intervjun kommer vi genomföra ljudupptagningar för att inte missa något som vi 

har användning av i vårt arbete. Räkna med att intervjun kommer ta cirka 45 min. Om 

du har några funderingar eller frågor kring något rörande vårt arbete eller din 

medverkan, hör gärna av dig! 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Amanda Björklund & Josephine Stendlert 

  



  
 

II 

Bilaga B - Intervjuguide 
 

Hur länge har du varit förskollärare? 

Hur länge har du jobbat här? 

Hur gammal är du? 

 

Har ni någon egen iPad på avdelningen? Hur många? 

Hur länge har ni haft iPad i verksamheten och har ni fått någon form av utbildning kring 

hur iPaden fungerar/används? 

Använder ni iPads i den dagliga verksamheten? Isåfall, vad används den till? (ped.dok, 

spel etc.) 

Är ni i arbetslaget bekväma med användningen av iPaden? Använder alla i arbetslaget 

iPaden lika mycket?  

Ser du skillnader mellan barnskötare och förskollärare? Samt mellan yngre och äldre 

pedagoger? 

Hur stor del av apparna är för de vuxna respektive för barnen?  

Vem bestämmer vilka appar som ska hämtas? Och vad utgår man ifrån när olika appar 

laddas ner? (intressen, särskilt stöd etc.)  

Hur introduceras apparna/paddan för barnen?  

Arbetar ni för att alla barnen ska känna sig bekväma med den, och att alla ska testa på, 

eller är det frivilligt? 
 

Hur tycker du att verksamheten har påverkats sedan ni började använda iPads? 

Vilka fördelar/nackdelar ser du med iPadanvändning i förskolan?  

Vad har blivit enklare/svårare i verksamheten med iPadanvändningen? 

Hur ser du på att den digitala världen har utvecklats så pass mycket? När det gäller 

interaktiva tavlor, smartboards, iPads och liknande?  
 

Inom vilka ämnesområden kan iPaden användas till? (tex matematik, språk etc.) 

Ifall den används till pedagogisk dokumentation - Sker dokumentationen spontant eller 

vid planerade tillfällen? 

Vilken typ av bilder tas? Bilder på processer eller bilder på barnen? Ex 

födelsedagsfirande och liknande.  

Vem dokumenterar? Barn eller vuxna eller båda?  

Skulle en iPad-app underlätta arbetet med pedagogisk dokumentation, reflektion och 

utvärdering för arbetslaget?  

 

 


