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Abstrakt 
 

Studiens syfte var att undersöka barns uppfattningar kring iPaden i förskolan. I dagens 

samhälle växer barnen upp med modern teknik och den kommer mer och mer in i 

förskolan. Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa barnintervjuer och 

vårdnadshavarnas godkännande har getts, vilket är av vikt. Sammanlagt har 26 barn 

intervjuats i två olika förskolor i samma kommun, i södra Sverige. Studien utgick ifrån 

ett sociokulturellt perspektiv där begrepp såsom interaktion, kulturellt redskap, sociala 

praktiker och den proximala utvecklingszonen stod i fokus. Resultatet visar på att 

barnen ser iPaden som ett redskap, som är mest till för att spela på, men även till att ta 

kort, titta på film och lyssna på musik. Barnens tankar kring hur iPaden används, vad de 

anser går att läras med hjälp av den, vad fröknarna använder den till, samt vad som är 

roligast att göra på den, synliggörs i studiens resultat. Denna undersökning har bidragit 

med att synliggöra barns uppfattningar om iPaden och hur de använder sig av det 

digitala verktyget.  
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Tack! 
 

Ett stort tack till dem barn som har deltagit i denna studie. Även ett stort tack till 

föräldrarna som godkänt att jag fick intervjua deras barn. Utan er hade inte denna studie 

kunnat genomföras.  

 

Vidare vill jag tacka min handledare Marina Wernholm för hennes uppmuntrande 

kommentarer och goda råd under handledningstiden. Jag vill även tacka alla som på 

något sätt har hjälp mig med min undersökning.  
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1 Inledning  
 

I dagens samhälle har tekniken och dess digitala verktyg, såsom datorer, läsplattor och 

digitalkameror, kommit mer och mer in i förskolans verksamhet. Barn i dag tillhör den 

generation som växer upp med dessa verktyg och det är en del av deras vardag. Mawson 

(2011) påpekar att det i första hand är förskollärarens uppfattning som kommer i fokus 

inom teknikanvändandet i förskola och allt mindre om barns uppfattning. Författaren 

konstaterar att det finns ytterst lite skrivet om just barns enskilda uppfattningar kring 

teknik. iPaden kan användas i en barngrupp, men det är få som intresserar sig för vad 

barnen har att säga om den och vad de tror och anser (a.a.). 

 

Denna studie strävar efter ett barns perspektiv för att försöka förstå barns värld utifrån 

deras egna uppfattningar. Det gäller att se barn som kompetenta individer med en egen 

röst. Eftersom det inte finns mycket forskning kring barns uppfattningar, kring iPaden, 

kan denna studie bidra till fortsatt forskning. iPad är en platt bärbar dator med 

avancerade funktioner. Studien kommer att begränsas till iPaden, eftersom den används 

mer och mer ute i verksamheten. Tekniken utvecklas ständigt och det gäller att 

förskollärare följer med i denna utveckling, för att kunna ge barnen förutstättningarna 

till att använda teknik på bästa sätt.  

 

I läroplanen går det tydligt att se att förskollärare ska uppmuntra och introducera olika 

tekniska uttryckssätt i vår verksamhet.  
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 

urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar 
(Skolverket, 2010, s.10). 

 

Skolverket (2010) skriver att multimedia och informationsteknik kan användas i 

skapande processer och att det är nödvändigt i dagens samhälle, eftersom det är i en 

ständig samt pågående utveckling och ett så pass stort område. I dagens samhälle är det 

som tidigare nämts mycket fokus på tekniken och barnen är uppväxta med den. Genom 

att förskollärare ger barnen möjligheten till att utforska och möta denna tekniken,  får de 

en kunskap samt förståelse för hur teknik fungerar. Skolverket (2010) betonar att 

förskolläraren samt arbetslaget ska ansvara för att stimulera och utmana barnens 

nyfikenhet, förståelse samt intresse för teknik.  Förskolans uppgift är att ge alla barn 

möjligheten till lärande och utveckling. Dock har inte alla barn samma sociala 

förutsättningarna och det gäller att vi förskollärare erbjuder barnen möjligheten, till att 

utveckla sin digitala kompetens (Skolverktet, 2010). iPaden som ett kulturellt redskap 

kan bjuda in barn till samspel och kommunikation och stimulera deras lärande, menar 

Säljö (2000).   

 
Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna 

samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt (Skolverket, 2010, 

s.6). 
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2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att synliggöra barns uppfattningar kring iPaden och hur den 

används i förskolan.  

 

2.1 Frågeställningar 

 

Forskningsfrågor 

 

 Vilka uppfattningar har barn om iPad? 

 

 Hur använder barnen iPaden ute i verksamheten? 

 

 Vad anser barnen att de lär sig med hjälp av iPaden? 
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3 Teoretiskt ramverk 

 

Denna studie utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling. Valet 

av teoretisk ram är gjord med tanke på att belysa hur barn lär och samspelar utefter 

samhällets resurser, vilket i detta fall är iPaden. iPaden är ett fysiskt artefakt, men 

kommer i denna studie att benämnas som ett kulturellt redskap. 
 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

Vygotskij (1896-1934) är skaparen till denna teori, men i denna studie används Säljö 

som vidareutvecklat Vygotskijs teori. Säljö trycker på det språkliga och fysiska i 

människors utveckling. I detta avsnitt nämns olika begrepp som kommer att vara 

centrala för den här studien. Dessa analysbegrepp kommer att synliggöras genom kursiv 

stil, för att lättare kunna få en översikt.  

 

3.1.1 Vygotskijs teori 

 

Vygotskij intresserade sig för människors utveckling och ville utforska människans 

samverkan, ur ett biologiskt- och sociokulturellt perspektiv. Enligt Vygotskij är 

människan under ständig utveckling, ens utveckling och lärande är en pågående 

lärprocess (Säljö, 2010).  Vygotskijs (2010) grundidé är att lärandet sker i interaktion 

med andra människor. Säljö (2013) utvecklar detta ytterligare och anser att vi inte ska se 

lärandet och utvecklingen som generellt och universiellt. Enligt författaren går det inte 

att koppla bort individen från omgivningen, för att kunna förstå lärandet. Utan lärandet 

handlar om att kunna inse att individens lärande växer fram i sociala praktiker. Om det 

inte går att ta hänsyn till lärandets idealiska karaktär, går det inte att förstå hur 

människan lär och utvecklas (a.a.).   

 

Enligt Vygotskij (2010) är människans medvetenhet självverkande och växlande. 

Medvetandet visar sig i dialog mellan olika tankeformer, till skillnad från 

tankeförmågan, som är monologiskt. Författaren utvecklar ett synsätt där 

kunskapsprocessen ses som en mediering. Mediering innebär att människan samverkar 

med omvärlden, genom kulturella redskap av språkliga kategorier och fysiska 

artefakter. iPaden är ett kulturellt redskap, ett digitalt verktyg.”När jag skall slå i en 

spik, använder jag en hammare eller något liknande. När jag skall laga till en läcker sås, 

slår jag upp receptet i kokboken, väger smöret på vågen, rör ihop råvarorna med vispen 

och sätter på spisen. Denna kombination av språkliga redskap och fysiska artefakter 

ingår i aktiviteten.” (Säljö, 2013, s.44). Människan skapar redskap för att förtydliga och 

skapa sin tankevärld. Dessa redskap används för att forma, bygga och utveckla sitt 

medvetande (Vygotskij, 2010).  
 

I det sociokulturella perspektivet har kommunikationen betydelse och genom utveckling 

av tidigare erfarenheter, utvecklas människor och samhället (Säljö, 2000). Människans 

förmåga att tänka och lära sig handlar om att klara av sådant som ligger utöver sin egen 

kunskap. Utifrån sin syn på sociokultrellt lärande, anser författaren att det gäller att se 

människan som en individ under ständig utveckling. Lärande och kunskap är något som 

författaren anser, är en ständigt pågående process och förnyas och utvecklas i vårt 

samhälle, genom krav på vår omvärld samt möjligheter. I och med att samhället 

utvecklas teknologiskt, förändras förutsättningarna för utveckling och lärnade (a.a.).   
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”Att se lärande och skapande ur ett sociokulturellt perspektiv 

innebär att försöka förstå vilken betydelse samspelet mellan 

människor och tillgången till både praktiska och kognitiva verktyg 

har” (Klerfelt, 2002, s.259). 

 

I det sociokulturella perspektivet går det inte att avstå från lärandet, anser Säljö (2000) 

utan vad vi lär oss i olika situationer är egentligen grundfrågan. Författaren försäkrar att 

kulturella redskap samt språkliga och fysiska föremål, som individen skapat, ändras och 

förnyas ständigt, vilket bidrar till att våra kunskaper och intellekt utvecklas och 

förändras på samma sätt. (a.a.). ”De kulturella redskapen är det viktigaste uttrycket för 

vårt kollektiva lärande. När vi lär oss använda dem, tar vi del av samhällets samlade 

erfarenheter” (Säljö, 2013, s.229).   

 

Vygotskij utvecklade begreppet den proximala utvecklingszonen, vilket innebär att det 

jag idag kan göra med hjälp av någon annan, kan jag imorgon göra på egen hand (Säljö, 

2010). Strandberg (2006) och Smidt (2010) tolkar Vygotskijs teori och anser att barn lär 

sig i samspel och interaktion med andra, barn och barn eller barn och vuxen. Smidt 

(2010) menar också på att det finns möjligheter där barnen lär sig på egen hand. Detta 

kan till exempel vara när ett barn utvecklar tidigare erfarenheter och kunskaper genom 

tänkande.  
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4 Bakgrund 

 

I bakgrunden tas forskning, som är relevant för denna studie, upp och sammanställs för 

att belysa det valda området.  

 

4.1 Digitala verktyg i förskolan 

 

I dagens samhälle används iPaden på många olika sätt och den har mer och mer kommit 

in i förskolans verksamhet. Forsling (2011) anser att barn idag är ”digitala infödingar i 

ett medierikt landskap”(s.79). Barn i dag växer upp i en värld där fokusen ligger till stor 

del på tekniken och författaren diskuterar om det behövs en digital kompetens i 

förskolan? Om i så fall, för vem? Digitala verktyg har blivit en del av barns vardag och 

har därför även fått en naturlig plats i förskolan (a.a.). 

 

Forsling (2011) lyfter vidare fram i sin studie tre aspekter: inlärnings-, arbetslivs- och 

demokratiaspekten, vad gäller IKT (Informations- och kommunikationsteknik) i 

förskolan. Genom inlärningsaspekten menar författaren att med hjälp av digital teknik, 

kan barnen erbjudas en mer interaktiv lärandemiljö och större förändringar i deras 

lärprocess, inte minst nya möjligheter för barn i behov av speciellt stöd. Axell (2013) 

betonar att ju tidigare barnen engageras i tekniken, desto bättre självtillit och förtroende 

får de till sin egna tekniska förmåga. Det gäller att erbjuda barnen möjligheterna att 

utveckla sin hela förmåga, för att de på så sätt ska kunna förverkliga sina uppfattningar 

till handlingar (a.a.). Ur arbetslivsaspekten syftar Forsling (2011) på förskolans uppdrag 

att förbereda barnen inför framtiden, där den nya tekniken har en central plats. 

Appelberg och Eriksson (1999) anser att barn har ett mer avslappnat förhållande till 

digital teknik idag, än vad de flesta vuxna har, eftersom de är uppväxta med den. De 

vågar att experimentera med de nya redskapen och undersöker med nyfikenhet och 

intresse. Barnen avskräcks inte lika lätt om de inte förstår vad som står på bildskärmen, 

utan bara klickar. "Om datorn finns till hands för barn redan i förskoleåldern lär sig barn 

att se den som ett hjälpmedel lika naturligt och självklart som pennor, saxar och papper" 

(Appelberg och Eriksson, 1999, s.24). Pekskärmen tillåter barn i unga åldrar att enkelt 

integrera med verktyget på ett effektivt sätt, menar Geist (2012). Säljö (2002) hävdar att 

om barnen skulle få mer tillgång till digitala verktyg, skapas möjligheter till ett eget 

mediekultur, vilket författarna anser påverkar och förändrar barnens relation mellan 

skapandet och mediekulturen, som de möter i samhället. Barnen går från mottagare till 

medskapare (a.a.). Ur den demokratiska aspekten belyses alla barns rätt till en likvärdig 

utbildning (Forsling, 2011). Författaren tar även upp lekaspekten, som en aspekt av stor 

vikt i förskolans verksamhet, men sätter leken i ett annat sammanhang och talar om 

medieleken. Medielek innebär att barnen leker och lär samtidigt tillsammans med en 

vuxen, att med hjälp av ett digitalt verktyg hämtar information, producerar, lagrar, 

nyskapar och kommunicerar. I interaktion med digitala verktyg, anser författaren att 

barnen utvecklar nya kunskaper och utvecklar sin digitala kompetens (Grundläggande 

kunskaper om IKT) och därmed deras medielek (a.a.).  Genom att låta barnen använda 

dessa kulturella redskap utvecklar de sitt kollektiva lärande (Säljö, 2000).  

 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) förhåller sig kritiskt till möjligheterna och 

teknikens påverkan på barns lärprocesser. Det är oklart om den nya tekniken ger en 

ökad kvalitet på lärandet, även om den ger en bredare och mer varierande möjlighet i 

det pedagogiska arbetet (a.a.). Detta understryker även Säljö (2002) som anser att IKT 

kan förändra förutsättningarna, men ger ändå inte en nödvändigtvis resulterande 
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förbättring kring barnens lärande. Trots detta anser Alexandersson m.fl. (2001) att 

digitala verktyg kan ha positiva effekter på barns lärande samt att de kan utveckla deras 

inlärning, men i så fall genom att förskollärarna använder verktygen på ett sätt som 

utmanar och stimulerar barnens lärprocesser (a.a.).  

 

4.2 Förskollärarens roll 

 

Säljö (2002) hävdar att de traditionella lärarrollerna utmanas, genom att barnen ofta 

utvecklar kunskaper om den nya tekniken i hemmet och är kunniga genom att 

experimentera. Detta anser även Klerfelt (2002) som ser användandet av den nya 

tekniken som en generationsfråga. Eftersom nästan alla barn idag har tillgång till ett 

digitalt verktyg, kan barnen se dem som en självklarthet. Författaren menar också att 

risken finns att det uppstår kunskapsklyftor mellan barn och förskollärare. Därför är det 

av vikt att förskollärarna har den kunskap som behövs, för att kunna utmana samt ta del 

av barnens lärprocesser. iPaden ses som ett praktisk verktyg för förskolan, anser Couse 

och Chen (2010). Enligt författarna erbjuder iPaden förskollärarna ett verktyg för 

implementering av tekniska normer och läroplan, för att förbereda barnen till att bli 

medborgare som är tekniskt kunniga (a.a.). 

 

Klerfelt (2007) och Forsling (2011) belyser vikten av att förskollärarna bör ha goda 

kunskaper, eftersom osäkerheten bidrar till att det digitala verktyget blir mer ett 

”lekmaterial” istället för ett ”lärandematerial”. Detta är något som även Steinberg 

(2013) lägger vikt vid. Författaren menar att oftast är det brist på kunskap, som gör att 

de digitala verktygen inte används på ”rätt” sätt. Appelberg och Eriksson (1999) tar 

också upp vikten av förskollärarens roll, att utrusta den digitala tekniken med 

pedagogiskt innehåll, men poängterar att barnen ska få möjlighet att utforska innehållet 

själva. Författarna ser på lärandet som en social aktivitet och anser att de är av vikt att 

förskollärarna finns till för eventuellt stöd för barnen, men betonar att barnen ska 

utveckla sin egen förståelse. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) 

understryker också förskollärarens ansträngningar som meningsfulla, av den orsaken att 

barnen ska få möjligheten till att våga undersöka sina idéer, i samverkan med andra barn 

och utveckla sitt eget tänkande. ”Genom att lärarna uppmuntrar eleverna till att använda 

datorn parvis ökar elevernas sociala beteende t.ex. vad gäller hjälpsamhet och 

samarbete.” (Svensson, 2009, s.171).  

 

Ljung-Djärf (2004) anser datorn som lärandets och framtidens redskap. För att kunna 

använda tekniken och digitala verktyg, som ett redskap för lärande, ställs det krav på 

förskollärare att ha kännedom och kompetens inom området. Klerfeldt (2007) anser 

också att förskolläraren närvaro, i många fall, är av vikt vid barns lärande, vid 

användandet av digitala verktyg. Det är förskollärarens ansvar att lära barnen, med hjälp 

av digitala verktyg, så att deras lärprocess stimuleras, menar Alexandersson m.fl. 

(2001). Författarna framhäver att tekniken är ett verktyg för lärande och genom att 

använda sig av tekniken, som ett hjälpmedel för att förmedla kunskap, ges en annan typ 

av interaktion, där endast barn och förskollärare samspelar med varandra. Samspelet 

mellan barn/barn och barn/pedagog har ändrats och skapat nya möjligheter. Digitala 

verktyg erbjuder barn en större möjlighet, att söka information själva och på så sätt bli 

ytterligare en del av sitt egna lärande. Genom att ta hjälp av tekniken, kan nya 

pedagogiska hjälpmedel skapas och ge nya pedagogiska möjligheter (a.a.). 

 

Gällhagen och Wahlström (2013) skriver att iPads kan vara en stor resurs i förskolan. I 

kombination med en förskollärare, som är aktiv, kan det kulturella redskapet vara ett 
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stödjande verktyg som gör lärandet både modernt och lustfyllt. Men de poängterar 

också att den endast ska användas som ett komplement och inte fungera som en 

ersättning för något annat. Författarna tar även upp att det är av vikt, att pedagogerna 

har den kunskap som krävs för att kunna använda iPaden på ”rätt” sätt, detta för att det 

ska bli ett läranderedskap och inte en ”leksak” eller ”barnvakt” (a.a.).  

 

Förskollärares erfarenheter, förhållingssätt och kunskaper har stor betydelse för hur IKT 

introduceras och används i den pedagogiska verksamheten (Alexandersson m.fl, 2001).  

 
”För att barnen skall kunna behärska ett uttrycksmedel måste de 

bli förtrogna med dess egenskaper och möjligheter. Det är den 

vuxnes ansvar att hjälpa barnet att pröva varje uttrycksmedel på ett 

så varierande sätt som möjligt utifrån det enskilda barnets 

utvecklingsnivå” (Appelberg & Eriksson, 1999, s.33).  

 

Steinberg (2013) ställer frågan ”Hur kan vi dra fördel av den nya tekniken för att höja 

effekten av de vi gör – och på så sätt gagna elevernas lärande, ansvarstagande, förmåga 

att samarbeta och förmåga att förstå sin omvärld?” (a.a. s.7).  Mawson (2011) anser att 

det är upp till förskollärarna att ta reda på barnens kunskaper, intressen och tidigare 

erfarenheter. Genom att utgå ifrån barnens intressen, medför det att barnen använder 

sina kunskaper och förmågor. Barnen behöver guidas med hjälp av erfarenheter och 

kunskaper från de vuxna (a.a.).  

 

4.3 Barns lärande  

 

I dagens samhälle befinner sig barn och vuxna i olika kulturer, eftersom barn skaffar sig 

nya kunskaper på ett annat sätt än de tidigare generationerna. Appelberg och Eriksson 

(1999) nämner tre tryper av kultur: postfigurativ, kofigurativ och prefigurativ. 

 

- I en postfigurativ kultur lär sig barnen främst av de äldre, men som det ser ut idag i 

samhället är det inte alltid att de äldre är de bästa förebilderna.  

- I en kofigurativ kultur lär barn och vuxna av sina jämnåriga. Människor ur samma 

generation skapar gemensamt en kultur.  

- I en prefigurativ kultur är det vuxna som lär sig av barn. I dagens samhälle är det 

oftare den yngre generationen som lär den äldre.  

 
”Genom att gripa in i sin egen kultur kan barnen manifestera sig 

som kulturella och sociala agenter och som deltagare i 

produktionen av sina liv. Sett ur detta perspektiv kan barns egen 

kulturella bidrag fungera som verktyg för att göra sina röster 

hörda. Som aktiva producenter av kultur har barn möjlighet att 

själva bestämma och beskriva innebörder i kulturella fenomen 

som vi möter i vår vardag” (Klerfelt, 2012, s.151).  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) skriver att barns lärande och kunskap i 

grund och botten, finns i deras tidigare erfarenheter och den kulturella och sociala 

praktiken som de ingår i. Författarna menar att sättet vuxna ser på barns lärande, 

tidigare erfarenheter och samspel, har betydelse för själva lärandet. Det är här som 

kommunikationen mellan barn/barn samt barn/vuxna blir central, anser författarna 

(a.a.).   
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Vilket perspektiv på lärande och kunskap som verksamheten utgår ifrån, får följder för 

hur miljön för lärandet utformas, anser Williams m.fl. (2000). Ljung-Djärf (2002) 

diskuterar också att miljöns utformning och hur förskollärarna står i förhållande till 

kunskap, har relevans för barns erfarenheter. Författaren framhåller också att det inte 

alltid är av självklarhet, att barn lär sig just det förskolläraren tror. Det inte är  

aktiviteten i sig eller antalet aktiviteter som avgör villkoren för barns lärande, menar 

Mårdsjö Olsson (2010), utan att barnen får tillfällen till att skapa mening i sitt egna 

lärande.  

 
”Lärandets akt är en fråga om hur barn lär. Barn lär på ett oändligt 

antal olika sätt, genom iaktta, imitera, lyssna, delta i något, 

experimentera, kommunicera, urskilja eller liknande.” (Johansson 

och Pramling Samuelsson, 2007, s.27).  

 

Enligt Strandberg (2006) kan datorn med säkerhet användas, eftersom den ständigt 

utmanar barns lärande. Genom att med hjälp av tekniken och de digitala verktygen, 

skapas det möjligheter samt förutsättningar för att lära sig med flera sinnen. Tekniken 

skapar fler sätt att lära sig på, vilket bör främja och underlätta en inkludering av alla 

barn i förskolan (Brodin och Lindstrand, 2007). Det kulturella redskapet möjliggör 

också kommunikation i olika former, dels genom en direkt informationsöverföring, men 

även i att generera förutsättningar för kommunikation mellan två eller flera personer, 

där samverkan kan framställas och bevaras med hjälp av tekniken (a.a.).  

 

4.3.1 Barns samspel  

 

I förskolan ses barngruppen som en resurs för lärandet, likväl som samspelet mellan 

barn och lärare: "Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som 

på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i 

utveckling och lärande" (Skolverket, 2010, s.7). Svensson (2009) menar att genom 

samspel med andra, lär sig barnet att på egen hand förstå uppgifter. ”Barnet kan komma 

att klara uppgifter på egen hand genom att det har tagit till sig begrepp och strategier 

som de tagit till sig i samspel med andra, såväl vuxna som barn.” (a.a. s.170). Detta är 

ett exempel på den proxiamala utvecklingszonen, som Vygotskij nämner. För att barnen 

ska få möjlighet att utveckla sitt samarbete, är det av vikt att förskollärarna skapar goda 

förutsättningar och en miljö som främjar samarbete, menar Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2003). Vygotskij (2010) anser att människor lär sig genom att se 

sambandet mellan barns tänkande och sociala utveckling, först när de lär sig att se  

helheten av kommunikation och generalisering.  Vygotskij menar vidare att barns 

utveckling skapas genom sambandet mellan språket och tänkandet. ”Utan social 

kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande, menar 

Vygotskij” (a.a., s.10).   

 

Ljung-Djärf (2004) har undersökt samverkan mellan barn vid datorn i förskolan. 

Författaren har sett att barn som inte kontrollerar musen eller tangentbordet, ändå är 

med i vad som händer på dataskärmen. När barnen använder datorn, under den fria 

leken, ges tillfällen till gemenskap, att spela, leka, rita och kommunicera. Men även att 

ha roligt tillsammans med andra eller ensam. Genom barns möte med datorn, kamrater 

och förskollärare kan det medföra att barnen lär sig hur de ska hantera datorn på ett 

fungerande sätt (a.a.). Klerfelt (2002) har också studerat barns samverkan i förskolan. 

Barnen samspelade och hjälpte med att komma med olika förslag på lösningar. 

Författaren såg också hur de barn som från början varit åskådare och som efter hand, 

med stöd av kamraterna, gick över till att vara en "fullvärdig" medverkare. Barnen 



  
 

9 

uppmuntrade och hjälpte varandra och klarade av problem som de inte hade kunnat reda 

ut på egen hand (a.a.). 
 

Enligt Alexandersson m.fl. (2001) visar forskning att när barn använder datorer, ökar 

deras samspel och de blir mer entusiastiska och samtalar på ett annat sätt än tidigare. 

Detta anser även Strandberg (2006), att genom kommunikation vid datorn, skapas 

förutsättningarna för att barnen ska kunna lära sig av varandra. Språket är en successiv 

tankeprocess och en blandning av tecken (symboler) och redskap (Vygotskij, 2010).  

 

4.3.2 Barns perspektiv 

 

Genom att utgå ifrån ett barns perspektiv, anser Sommer m.fl. (2011) att det krävs en 

lyhördhet för barnens åsikter och upplevelser. Detta för att kunna förstå barnens värld 

utifrån deras egna uppfattningar. Barns åsikter och uppfattningar är grunden för detta 

perspektiv och barnens förståelse är i fokus, inte vuxnas. Pramling och Sheridan (2003) 

hänvisar till att barn, i detta perspektiv, ses som en individ i sin egna värld. Enligt 

författarna handlar barns perspektiv om barns eget bidrag, att barnen får tillfälle att 

förmedla sina erfarenheter, upplevelser, tankar och känslor” (a.a.). Johansson (2003) 

menar att barns perspektiv handlar om att tänka över sitt egna tänkande och syn kring 

barn och deras förmåga. Författaren skriver vidare att en ska försöka att inta ett barns 

perspektiv, innebär att förstå barnens intentioner och meningsuttryck. ”Med barns 

perspektiv avses »det som visar sig för barnen», barnets erfarenheter, intentioner och 

uttryck för mening” (a.a., s.42). Johansson och Pramling Samuelsson (2007) hävdar att 

det är barnet själv som medverkar, till sitt egna meningsskapandet och ger på något sätt 

uttryck för sitt perspektiv, även om det alltid tolkas genom vuxnas ögon.  

 
”Ur barns perspektiv är världen varken indelad i olika ämnen eller 

andra fenomen, utan är en helhet som barn agerar i och är nyfikna 

på.” (Johansson och Pramling Samuelsson, 2007, s.25).  

 

Johansson (2003) understryker om en ska kunna upptäcka barnens perspektiv, måste det 

ses ur ett synsätt där det kompetenta barnet, med viljan till uttryck och åsikt, synliggörs. 

Det är av vikt att kunna ta vara på barns erfarenheter, för att kunna använda dessa i 

framtiden (a.a.). Förskollärare måste lyssna på barnen, observera dem och försöka se 

vart de befinner sig i sin utveckling, för att sedan kunna vägleda dem ytterligare i sitt 

lärande, menar Säljö (2000). Barnet ska ses som en individ i sitt eget lärande med andra, 

inte bara som en skapelse som föds in i det sociala samt kulturella samhället (Smidt, 

2010). Men även om man får tillgång till barns livsvärld, är det ändå inte en 

självklarthet, eftersom det krävs lyhördhet, närvaro, respekt och visad hänsyn, men även 

tid, skriver Johansson (2003). Ansvaret för barnens integritet och att barnens perspektiv 

synliggörs, ligger på förskollärarna och det är av vikt att komma ihåg maktens närvaro, 

vid studerande och arbete med barn. (a.a.)
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5 Metod 

 

I följande kapitel kommer redogörelsen för val av metod och hur studien genomfördes, 

att redovisas genom kvalitativ intervju, barnintervjuer, parintervjuer, urval, 

genomförande, forskningsetik, analys av data, samt studiens validitet och reliabilitet.  

 

5.1 Kvalitativ intervju 

 

I denna studie har forskaren använt sig av kvalitativa intervjuer med barn, för att samla 

in data. Genom intervjuer kan data fås fram, som behövs för att kunna få svar på 

forskningsfrågorna i denna undersökning.  Kvalitativ forskningsintervju innebär att 

försöka förstå världen utifrån den intervjuades perspektiv, skriver Kvale (2014).  

Semistrukturerad intervju har använts, vilket innebär att den som intervjuar har en 

färdigställd lista med frågor som ska besvaras. Det gäller som intervjuare att vara 

flexibel, när det kommer till frågornas ordning och låta respondenten få svara öppet och 

få möjlighet till att utveckla sina åsikter (Denscombe, 2013).   

 

Genom intervjuer kan frågor följas upp, informationen blir mer djupgående och kan 

utforskas. Respondentens åsikter kommer fram och det krävs ingen avancerad 

utrustning. Metoden är flexibel och ger ett högt svarsantal. Datan kan kontrolleras under 

tiden, som den samlas in och det kan vara en givande erfarenhet för intervjuaren 

(Denscombe, 2013).  

 
”Men när forskaren behöver få insikt i saker som människans 

åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter utgör intervjuer 

med största sannolikhet en lämpligare metod” (Descome, 2013, s.232).  

 

Nackdelar som kan uppstå med intervju som metod, kan vara att respondenten svarar 

som de tror att intervjuaren vill att de ska svara, deras egna åsikter kommer inte fram. 

Genomförande av intervjuer kan även bli tidskrävande, dels eftersom bearbetningen och 

analysen kan upplevas som tunga. Ljudupptagningsverktyget kan hämna svaren, 

eftersom vissa människor kan känna sig obekväma med att bli inspelade (Denscombe, 

2013). 

 

För att underlätta transkriberingen av intervjuerna, användes ett 

ljudupptagningsverktyg. Innan intervjuerna gavs respondenternas godkännande, av att 

intervjuerna kommer att spelas in. Alla utom ett barn gav sitt godkännande till att bli 

inspelade. 

 
”Ljudupptagningar erbjuder en permanent och närmst fullständig 

dokumentation när det gäller det som sägs under intervjun” 
(Denscombe, 2013, s.259). 

 
5.1.1 Barnintervjuer 

 

Syftet med barnintervjuer, menar Doverborg och Pramling Samuelson (2012), är att 

synliggöra barns tankar och funderingar. Det hjälper även barnen att utveckla sitt 

reflekterande och sin förståelse för sin omvärld.  
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”I intervjuer får barn möjlighet att ge uttryck för sina egna 

upplevelser av och uppfattningar om världen” (Kvale och Brinkman, 

2014, s.185).   

 

Val av plats, material och förbereddelse, är något som intervjuaren också bör tänka på 

innan intervjun och det gäller att ge barnen information om vad intervjun ska handla 

om, samt hur och varför man gör den (Doverborg och Pramling Samuelson, 2012). Det 

är av vikt att använda sig av åldersanpassade frågor, vid intervjuer av barn och det gäller 

att undvika långa och komplicerade frågor och att inte ställa för många frågor på en 

gång, utan en i taget (Kvale och Brinkman, 2014). Författarna skriver också att det kan 

underlätta att intervjua barn när barnen utför något, till exempel ritar eller leker (a.a.). I 

detta fall användes iPaden för att synliggöra barnens hanterande av det kulturella 

redskapet. 

 
5.1.2 Parintervju 

 

Denscombe (2013) skriver om parintervju och att det kan ge fler än ett svar, vilket kan 

vara en fördel, men även en nackdel, eftersom det kan bli att det inte blir den enskilde 

individens svar. Till en början intervjuades två barn samtidigt. Sammanlagt blev det fem 

parintervjuer med barnen. Genom parintervju kan respondenterna ta hjälp av varandra 

och främja förmågan till delaktighet, reflektion samt att förmedla sina åsikter 

(Denscombe, 2013).  

 

5.2 Urval  
 

I denna studie valdes två olika förskolor i en kommun, i södra Sverige, där de arbetar 

pedagogiskt med iPaden som verktyg, dock en mer än den andra. Dessa två förskolor 

valdes på grund av att forskaren, i denna studie, tidigare har jobbat på båda och har fått 

en god relation till barnen, vilket anses vara en fördel inför intervjuerna. Detta urval 

benämns som kvoturval, vilket innebär att deltagarna i studien väljs ut genom deras 

skillnader i synpunkter och erfarenheter (Denscombe, 2013). ”De väljs ut med 

utgångspunkt i vilka  de är och hur detta stämmer överens med forskningstemat” (a.a., 

s.242). I kommunen, där studien är gjord, har varje förskola iPads och personalen har 

fått utbildning, kring hur den kan användas.  

 

Intevju med barn som metod, valdes på grund av att det finns väldigt lite forskning om 

hur barn uppfattar iPaden i förskolan. I början var det tänkt att intervjua förskollärare, 

men ändrades till att enbart intervjua barn, för att synliggöra deras åsikter och 

erfarenheter. Barnen som har intervjuats är i åldrarna tre till fem år. Dessa åldrar valdes 

att intervjuas för att kunna föra en dialog med barnen och för att få utvecklande svar. 26 

barn har intervjuats, var av ett barn inte ville bli inspelad. Sammanlagt är det 172,24 

minuter inspelat material, var av ungefär hälften är relevant till studien.  

5.3 Genomförande 

 

Till att börja med kontaktades de förskolor som var tänkt att undersökas, för att se om 

de kunde tänka sig att vara med i studien och ett godkännande gavs av förskollärarna. 

Innan intervjuerna skickades det ut ett brev till förskolorna, för att lägga på barnens 

hyllor. Dessa brev lämnades ut för att få tillstånd från föräldrarna att intervjua deras 

barn. Det är av vikt att få vårdnadshavarnas godkännande (Denscombe, 2013.) I brevet 

(bilaga 1) skrivs det tydligt fram om barnens konfidentialitet och att det även är frivilligt 
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att medverka.  Barnen har makten att även när som helst avbryta intervjun. Det var 

endast ett barn som valde att avbryta sin intervjun. Efter en vecka kontaktades 

förskolorna för att se hur många svarslappar som kommit in. Efter att det kommit in 11  

svarslappar, påbörjades intervjuerna. Under intervjuerna användes ett 

ljudupptagningsverktyg, för att på så sätt underlätta transkiberingen och själva 

intervjun. I början genomfördes fem parintervjuer, för att sedan bli individuella. 

Forskaren, i denna studie, valde att intervjua ett barn i taget, eftersom det gör att 

intervjuaren kan få en bättre kontakt med respondenten/barnet och för att få fram den 

enskilde individens tankar.   

 

Intervjuerna gjordes i ett enskilt rum, men på själva avdelningen. Rummet hade fönster, 

vilket gjorde att barn ibland stod utanför och kollade på. Det gick även tydligt att höra 

allt som hände ute på avdelningen från rummet, vilket blev ett störmoment, både för 

intervjuaren och för barnet/barnen. Under intervjuerna fanns det med en iPad, som 

skulle stödja barnen i sitt berättande. Genom att ha med det digitala verktyget, kunde 

barnen koppla sin kunskap till det kulturella redskapet. iPaden låg på bordet framför 

barnen/barnet och de klickar enkelt in på olika spel. Intervjun fortsatte med att 

forskaren, i denna studie, ställde frågor och barnen svarade, under den tiden de spelade 

på iPaden. Intervjuaren kunde ibland ställa en viss fråga flera gånger, men ändå inte få 

något svar av barnet/barnen. Under intervjuerna observerades barnen, när de hanterade 

det kulturella redskapet.   

 

Vid genomgången av de första inspelade intervjuerna, märktes det tydligt att 

intervjuaren inte var van att intervjua barn. Forskaren kom på sig själv med att inte 

ställa frågor på en anpassad nivå till barnen, men ändrade detta efter att ha lagt märke 

till det. Det tog ett antal intervjuer innan intervjuaren, kände sig mer säker i att ställa 

frågor på ett sätt så att barnen förstod. Något som också märktes, var att barnen inte fick 

tillräckligt med utrymme till att tala. Nästa fråga ställdes för fort, vilket kan ha hämmat 

barnens svar.  

 
”Den skicklige intervjuaren står ut med tystnad under samtalet, 

och vet när han eller hon ska hålla sig tyst och inte säga något. 

Den största faran i detta sammanhang är intervjuarens oro för att 

intervjun kan vara på väg att spåra ur, vilket kan få honom eller 

henne att känna sig tvungen att snabbt säga något för att få fart på 

diskussionen” (Denscombe, 2013, s.253).  

 

Intervjuerna gjordes under tre olika tillfällen, på de båda förskolorna. Efter varje tillfälle 

transkriberades intervjuerna, för att enklare kunna få överblick över det insamlade 

materialet. När alla intervjuerna var gjorda sammanställdes den insamlade datan och 

kategoriserades. Intervjuerna transkriberades och jämfördes, för att sedan kopplas till 

tidigare forskning och teorier, i studiens resultat.   

 

5.4 Forskningsetiska överväganden  

 

I studien har det utgåtts ifrån de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vårdnadshavarna, till de barn som medverkat i undersökningen, har gett sitt 

godkännande, till att deras barn blir intervjuade. Detta är av vikt, eftersom barnen är 

under femton år.  
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Informationskravet: De barn som deltog i studien, informerades om studiens syfte och 

att deras deltagande var frivilligt samt att de hade rätt att avbryta sin medverkan när de 

vill.  

 

Samtyckeskravet: Barnen har haft rätten att själva bestämma över villkoren för sin 

medverkan, på så sätt att de har avgjort om de vill vara med och om de vill avbryta sin 

medverkan.  

 

Konfidentialitetskravet: Hänsyn har tagits till de medverkandes skyddande identitet.  

 

Nyttjandekravet: All information som samlats in används enbart i forskningssyfte. 

Inspelningar och anteckningar raderas efter studiens slut. 

 

5.5 Analys av data 

 

I denna studien användes det av kvalitativa intervjuer med barn, för att få fram 

undersökningens syfte, samt frågeställningar. Forskaren i denna studie, använde sig av 

kvalitativ bearbetning av det insamlande materialet och läste igenom svaren flera 

gånger, för att på så sätt kunna ta bort sådant som inte var relevant för studien. Kvale 

och Brinkman (2014) menar att det är av vikt att läsa igenom det insamlade materialet, 

för att undvika en ytlig analys och för att kunna skapa en helhetsbild, detta anser även 

Lantz (2013). Det som inte var relevant till studien har sållats bort och därefter delades 

barnens svar in i kategorier, för att synliggöra innehållet samt studiens syfte. Under 

tiden som den insamlade datan gicks igenom och jobbades fram, utgicks det ifrån dessa 

analysbegrepp: interaktion, sociala praktiker, kulturellt redskap och den proximala 

utvecklingszonen.   

 

5.6 Validitet och Reliabilitet 

 

Enligt Patel och Davidsson (2011) är god validitet något som uppnås, när en vet att det 

som undersöks syftar till att undersökas. Författarna anser att detta måste ske på ett 

tillförlitligt sätt för att kunna genomföras, vilket innebär att en god reliabilitet ska 

uppnås. För att öka reliabiliteten (tillförlitligheten) måste frågorna utformas, på ett sätt 

så att respondenten inte har några svårigheter med att besvara dem (Patel och 

Davidsson, 2011). Lantz (2013) anser genom att tydligt beskriva för respondenten, vad 

intervjun handlar om och att förklara de forskningsetiska principerna, blir arbetet mer 

tillförlitligt. Innan intervjuerna var det tydligt med vad frågorna skulle handla om och 

barnen hade även iPaden framför sig under intervjuerna, vilket gjorde att det blev mer 

konkret för dem, att knyta ihop frågorna med iPaden. Genom att ha med sig ett redskap 

som illustrerar, kan barnens tänkande bli mer effektivt (Säljö, 2001). Barnen gav olika 

svar på samma område, vilket Lantz (2013) påpekar är vanligt. Alla barnen svarade fritt 

och gav svar utifrån sina egna åsikter och erfarenheter om iPaden. Det fanns de barn 

som hade mer att säga än andra, men alla gavs utrymme till sina tankar. 

 

Under intervjuerna användes ett ljudupptagningsverktyg, vilket ökar reliabiliteten, 

eftersom det går att lyssna på intervjuerna flera gånger. Det underlättade även 

intervjuerna, genom att det gick att koncentrera sig mer på vad barnen sa och gjorde. 

Materialet har lyssnats på flera gånger samt transkiberats, för att kunna dra slutsatser 

samt urskilja barnens svar korrekt. 
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6 Resultat 
 

I detta avsnitt redovisas resultatet utifrån studiens forskningsfrågor. Barnens svar 

kommer inte att benämnas med namn eller nummer, för att skydda barnen identitet.  

 

6.1 Barns uppfattningar kring iPads 

 

Under intervjuerna framkom det tydligt att många av barnen som medverkade i 

intervjuerna, såg iPaden som något man spelar på. De första fem intervjuerna gjordes 

med två barn samtidigt. När barnen var två och två utvecklade barnen sina sociala 

praktiker, det skedde en interaktion, eftersom de samtalade och hjälpte varandra. En 

iPad fanns med fysiskt på varje intervju, vilket anses ha underlättat, eftersom barnen på 

så sätt kunde koppla svaren till användandet av det kulturella redskapet.  

 

Det fanns olika benämningar kring det digitala verktyget, men svaren var kortfattade. 

Några utav barnen behövde mer tid på sig att svara, än andra. Barnen benämner 

verktyget med:  

 
En iPad. 

 

Eh surfplatta. 

 

En padda. 

 

Platta. 

 
6.1.1 iPaden som ett kulturellt redskap  

 

Nedan följer barnens svar på vad det går att göra på det kulturella redskapet och många 

svarade:  

 
Spela spel. 

 

Ja brukar alltid spela Tom. De är en sån katt man spelar med och 

äter mat med.   

 

Spelar och titta lite på den. Det är roligt!  

 

Ett antal barn kunde även utveckla sitt svar, genom att berätta att det kulturella 

redskapet kan användas till mer än att bara spela, till exempel vad som helst, ta kort, 

titta på film och youtube, lyssna på musik, ladda ner saker, göra våra jobb och kolla på 

kort.  
 

Ta kort på den. Man kan göra roliga miner.  

 

Man kan lyssna på musik och dansa till den. 

 

Eh titta på film. Jag har många filmer hemma. 

 

En massa saker som att ladda ner saker, spela saker, kolla på kort 

och en massa andra saker.  
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Det var tydligt att en del utav barnen, hade mer erfarenhet av att använda iPaden än 

andra, eftersom de barn som inte hade lika mycket erfarenheter med sig, inte tog för sig 

lika mycket av det kulturella redskapet. Det märktes även skillnad på de olika 

förskolorna, eftersom den ena av dem använde sig mer av den i sin verksamheten, än 

den andra. Detta märktes även på hur barnen använde sig av det digitala verktyget. I 

förskolan, där iPaden var med mer i verksamheten tog barnen för sig mer, eftersom de 

var mer vana vid att använda det digitala verktyget. På denna förskola var några av 

barnen ett år yngre än på den andra förskolan. Trots detta kunde barnen hantera det 

kulturella redskapet.  
 

6.1.2 iPadens användning utifrån ett barns perspektiv 

 

Vem som använder iPaden mest är olika. En del barn anser att fröknarna använder 

iPaden mest:  

 
De e fröknarna som har den mest hela tiden 

 

Vuxna mest. De kollar på grejer 

 

De e mest fröknarna som har den   

 

Medan andra barn ansåg att det är barnen: 
 

Barnen gör de. Ja brukar spela med min bästa kompis 

 

Genom att spela tillsammans med en vän, kan den proximala utvecklingszonen 

stimuleras, vilket innebär att det jag idag kan göra med hjälp av någon annan, kan jag 

imorgon göra på egen hand. Barnen lär sig av varandra genom samverkan.   
 

Det fanns även de barn som anser att både fröknarna och barnen använder det kulturella 

redskapet lika mycket.  
 

Eh de e alla. 

 

Barnen och fröknarna gör de lika mycket. 

 

Fröknarna och barnen.  

 

Vuxna och små. Ibland tillsammans. 

 

Ett barn nämner att vuxna och barnen ibland sitter tillsammans med iPaden, detta 

utvecklar barnens interaktionsförmåga, även när barnen sitter två och två eller flera 

framför iPaden. Interaktion mellan människor är en förutsättning för att ett nytt lärande 

ska kunna ske. 

 
6.1.3 Förskollärares användning av iPad utifrån barns perspektiv 

 

Här synliggörs barnens perspektiv på hur de ser på iPaden och vad de anser att 

fröknarna gör med det kulturella redskapet. Svaren har kategoriserats in i vet inte, ta 

kort, titta och spela.  
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Vet inte 

 

Några utav barnen kunde inte svara på frågan, eftersom de inte visste vad fröknarna gör 

med iPaden.  
 

Ja vet inte 

 

Hmm, ja vet inte, men nånting  

 

Ja till exempel nåt 

 

Ta kort 

 

Det var en del barn som svarade att fröknarna använder iPaden till att tar kort på barnen 

och sedan skriver ner saker. I och med att ordet vuxen ändrades till fröknar, ändrades 

även svaren om vad de gör med det kulturella redskapet. Det blev mer inriktad på 

förskolan.  
 

De försöker bara gör de lätt för barnen. 

 

Ja tror de tar kort och sånt. När vi är ute. 

 

Kolla på barnen. 

 

Mm de brukar ta kort när vi går ut och leker och så kan de också ta 

kort när vi går ut, vi brukar gå ut och gå. 

 

Nee, dom bara tittar lite och skriver allting. 

 

Dom skriver och tittar när vi gör något. 

 

Titta 

 

En del barn ansåg att fröknarna tittar på olika saker, men kan inte specifiera sig på vad. 
 

Eh titta lite grejer. 

 

Titta på ipaden. 

 

Titta lite på olika saker. 

 

Spel 

 

Ett barn ansåg att fröknarna spelade spel, precis som barnen.  
 

Eh spela spel. 

 

6.2 Barnens användande av iPaden ute i verksamheten 

 

Detta är svaren som framkommit ur intervjuerna med barnen. Barnen fick svara på vad 

de brukar göra med iPaden och här blev svaren olika.  
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6.2.1 Barns användande  

 

En del av barnen kunde utan några svårigheter hantera det kulturella redskapet, genom 

att de visade hur en ska trycka och dra på skärmen. Intervjuaren börjar med att ställa en 

fråga till barnen om vad detta (iPaden) är för något och barnen svarar. Här tar en del 

barn iPaden direkt och börjar spela, medan andra barn sitter och väntar, tills intervjuaren 

”ger ett godkännande”. Det märks tydligt, vilka barn som är mer vana att använda det 

digitala verktyget, än andra, eftersom de barnen tog för sig mer. Barnens svar har 

kategoriserats in i spela spel, titta på film, lägga pussel och gissa djur.  

 

Spela spel  

 

De flesta barnen förknippar det kulturella redskapet med att spela spel och detta 

märktes tidigt under intervjuerna.  

 
Ja brukar spela massa spel, de här och de (Pettson och Findus 

uppfinningar och skriva med bosktäver). På Pettson och Findus 

där jag uppgrejer. Jag brukar spela ettan eller sexan den är svårast, 

svår jättemycket, jag brukar ta den. 

 

Ja brukar spela spel. 

 

Ja brukar spela memory.  

 

Spela. 

 

Eh bara kolla på spel och spela lite. 

 

Ett av barnen berättar att hen brukar spela memory på iPaden. Här går det tydligt se att 

det skett en utveckling, eftersom det bara för några år sen spelades memory, med riktiga 

kort och inte på det kulturella redskapet.  

 

Titta på film  

 

Några utav barnen berättade att de brukar titta på film på iPaden.  

 
Eh titta på film på den, för ja har en film och lite flera. 

 

Lägga pussel 
 

Många utav barnen valde pussel när de använde iPaden.  

 

Ja tycker om att göra de här (Lägga pussel). 

 

Gissa djur 
 

I ett utav spelen skulle spelaren gissa vilket djur och detta ansåg barnen var roligt att 

spela. Spelet gjorde ifrån sig olika djurläten och djuren gjorde något busigt, när barnen 

tryckte på dem.  
 

Gissa vad de e för djur. De e roligt.  
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6.2.2 Barns uppfattningar om vad som är roligt att använda iPaden till 

 

Många av barnen hade svårt att uttrycka varför de anser att det är roligt att använda 

iPaden. Men det går tydligt att se att barnen anser att det kulturella redskapet är ”rolig” 

att använda. Barnens svar har kategoriserats in i spel, ljudböcker, bokstäver och film. .  

 

Spel 

 

Under intervjuerna blev det synligt att barnen anser att iPaden är till för att spela på.  

 
Ja älskar att spela. 

 

Ja tycker alla spelen e roliga 

 

Ja spelar Bamse och Pippi hemma. Man ger hästarna kläder och så 

äter dem upp dem 

 

Spela och sånt 

 

Spela 

 

Angry Birds 

 

Ljudböcker 
 

Barnen valde ofta ljudböcker under intervjuerna och satt och lyssnade på sagan som de valt.  

 

Ja tycker om den (Pekar på ljudböcker). Det är roligt att titta på 

bilderna 

 

Bokstäver 
 

En del av barnen berättade att de brukar skriva med bokstäver och att de kunde skriva sitt namn.  

 

Mest att spela med bokstäver 

 

Ja kan skriva mitt namn. 

 

Film 
 

Ett fåtal av barnen ansåg att titta på film är roligast att göra på iPaden.  

 

Titta på film 

 

6.3 Vad barnen anser att de lär sig med hjälp av iPaden  

 

Detta är svaren som framkommit ur intervjuerna med barnen. Här synliggörs barnens 

tankar om vad de lär sig med hjälp av det kulturella redskapet. 
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6.3.1 Barns lärande 

 

Här nämner barnen olika saker som det går att lära sig med hjälp av iPaden. Barnen 

pratar mycket om bokstäver och genom att först se och höra bokstäverna, på det 

kulturella redskapet, kan barnen sedan få ut detta på papper. Barnens svar har 

kategoriserats in i språkligt lärande, koncentrationsförmåga, ”ladda ner” och nytt 

lärande. 

 

Språkligt lärande 

 

Det kulturella redskapet blir ett hjälpmedel för barnens språkliga utveckling, genom tal 

och bokstäver. Språket är av stor vikt, för att barnen ska kunna utveckla sitt lärande.  

 
Ja, bokstäver, man kan skriva sitt namn. 

 

Bokstäver och engelska, de har ja också ett spel, då lär man sig 

engelska. 

 

Man kan lära sig räkna, de e ett spel, man lär sig räkna. 

 

Koncentrationsförmåga 
 

När barnen är fler än en vid det kulturella redskapet, får de vänta på sin tur, vilket gör 

att barnen får öva på både sin koncentrationsförmåga och turtagning.  
 

Typ att, att eh kolla noga på och sitta still. 

 

”Ladda ner”  
 

En del barn kunde även uttrycka ordet ”ladda ner”, vilket några även ville påpeka att de 

fick göra själva. En del barn förstod att spelen var tvungna att laddas ner först, innan det 

gick att spela dem.  
 

Eh lite grejer som mamma laddar hem.    

 

Ja laddar in spel, ja får de. 

 

Nytt lärande 
 

Barnen lär sig näst in till något nytt varje dag och detta berättade några utav barnen under 

intervjuerna. Genom att testa på ett spel som de aldrig har spelat förut, lär de sig något nytt.  

 

Man kan lära sig spel man inte spelat förut. 

 

Lära sig något man kanske aldrig har gjort.  

 

Lära sig ett nytt spel. 

 
6.3.2 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis ser barnen det kulturella redskapet som något man spelar på. 

Fokusen, under intervjuerna, låg mer på att spela på iPaden, än att svara på 

intervjufrågorna, eftersom barnen såg detta tillfälle till att få spela. Det märks tydligt 
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under intervjuerna att barnen anser att det kulturella redskapet är rolig och att de kan 

hantera den, utan några svårigheter. Barnens uppfattningar och perspektiv kommer 

fram, när de får svara på frågor om bland annat vad fröknarna gör med iPaden och vad 

det går att lära sig med hjälp av den. De berättar vad de anser är roligt att göra på 

iPaden, genom att komma med olika svar: Kolla på film, spela spel, ta kort, ljudböcker 

och bokstäver. Barnen visar också att det går att lära sig något med hjälp utav det 

digitala verktyget. Till exempelvis; språkligt lärande, nytt lärande, öva på sin 

koncentrationsförmåga och att ladda ner. Barnens svar är olika, men en del av dem visar 

ändå att de förstår ordet lärande.  
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7 Diskussion 
 

I följande kapitel kommer resultat och litteratur att diskuteras utifrån studiens 

forskningsfrågor; Vilka uppfattningar har barn om iPad?, Hur använder barnen iPaden 

ute i verksamheten? och Vad anser barnen att de lär sig med hjälp av iPaden? 

 

Studiens resultat ger en mer förtydligande bild, än tidigare, om hur barnen uppfattar 

iPaden. Resultatet visar att barn har olika uppfattningar om det kulturella redskapet, i 

förskolan och att den kan användas till olika saker.  

 

7.1 Vilka uppfattningar har barn om iPad? 
 

Barnens uppfattningar om iPaden, är att de ser den som ett redskap, till att spela på. 

Dock var det många barn som även berättade att de brukar ta kort, lyssna på musik och 

titta på film, vilket antyder på att de ser det kulturella redskapet som något mer än bara 

att spela på.  

 

Barnens svar var olika när de fick svara på vem som använder iPaden mest, men det 

gick dock att se att barnen har någorlunda samma uppfattning. En del av barnen sa att 

det var fröknarna, medan andra sa att det var barnen. Det fanns även de barn som 

nämnde att både barn och vuxna, använder det kulturella redskapet lika mycket. Det är 

intressant att synliggöra barnens tankar och se hur de uppfattar oss vuxna, för det är inte 

alltid en självklarhet, att barn lär sig just det vi tror. När barnen svarade på vad 

förskollärarna gör med iPaden, märktes det att barnen har olika erfarenheter om vad 

dem gör med redskapet. Eftersom det i början av intervjuerna användes ordet vuxen, 

blev svaren mer intressantare, eftersom barnen ofta kopplade vuxna till sin familj. Här 

var det en del barn som svarade att de vuxna var ute på internet och tittade på kläder. 

När ordet vuxen bytes ut mot fröken, blev svaren mer lika mellan barnen. Enligt barnen 

använder fröknarna iPaden till att ta kort och skriva om barnen. Här märks det hur 

iPaden används i verksamheten, hur den integreras. Hur skulle svaren bli om det 

kulturella redskapet fanns med mer i sjävla verksamheten, exempelvis mer i samlingar? 

Eftersom det var tydliga skillnader på de olika förskolornas hantering av iPaden, undrar 

jag om det har att göra med, hur det kulturella redskapet synliggörs i den dagliga 

verksamheten. Dock kan det vara så att iPaden används i verksamheten, men att barnen 

inte reflekterar över det, utan mer om att förskollärarna tar kort och skriver.  

 

7.2 Hur använder barnen iPaden ute i verksamheten?   
 

Det gick tydligt att se att barnen kunde hantera det kulturella redskapet, utan några 

svårigheter. Barnen vet precis hur de ska göra för att gå in i ett spel och hur de ska göra 

för att utföra det. Det är väldigt intressant att se barnen hantera iPaden och att få höra 

vad de anser att den används till, speciellt vad de anser att förskollärarna gör med den. 

När barnen berättar vad de anser att förskollärarna gör med det kulturella redskapet, får 

en verkligen se ur ett barns perspektiv. För det vi vuxna tänker att barn ser när vi 

använder verktyget, kanske barnen inte alls lägger märke till, vilket är väldigt intressant, 

anser jag. Ljung-Djärf (2002) menar på att det inte är en självklarhet att barnen lär sig 

det vi tror. 

 

Under de kvalitativa intervjuerna fick barnen berätta om vad de gör med iPaden, när de 

använder den. Många barn svarar att de spelar på den, men det fanns de barn som kunde 
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vidareutveckla detta svar lite mer, genom att berätta att det till exempel går att se på 

film, ta kort och lyssna på musik. Det gick att se vilka av barnen som hade mer 

erfarenhet av det kulturella redskapet och hur de hanterade den. Detta beror på att alla 

barn inte har samma förutsättningar och erfarenheter, vilket gör att det blir klyftor 

mellan barnen kunskapsnivåer (Klerfelt, 2002). Dock kan jag se detta som lärtillfällen, 

eftersom barnen kan ta hjälp av varandra och på så sätt även utveckla sina sociala 

praktiker. Något som även synliggjordes under intervjuerna var att barnen inte är rädda 

för att göra fel på iPaden. Tack vare pekskärmen gör det iPaden lätthanterlig, även för 

de mindre barnen, vilket underlättar användandet av det digitala verktyget.   

 

Två utav de barn som var på den förskolan som använde sig mer av det kulturella 

redskapet, visade att de kunde hantera iPaden på ett mycket bra sätt, genom att de drog 

och tryckte på iPadens skärm. Dock var det endast fyra intervjuer på den förskola som 

använde iPaden mer och de två barnen som inte hade lika lätt med hanteringen av det 

digitala verktyget, var yngre än de två som hade det lättare. Detta behöver inte alltid 

spela någon roll, vilken ålder barnet är i, men i detta scenario gjorde de det. Hanteringen 

av det kulturella redskapet var olika från barn till barn. En del kunde lätt dra och trycka 

medan andra hade mer svårigheter, med hur de skulle göra för att komma in i ett spel, 

till exempelvis att de tryckte för hårt eller för många gånger. Jag anser att detta kan ha 

att göra med att alla inte har samma erfarenheter eller kunskaper, av hantering av det 

kulturella redskapet, vilket inte är fel, alla lär vi oss på olika sätt.  

 

7.3 Vad anser barnen att de lär sig med hjälp av iPaden? 
 

Vad barnen anser sig lära med hjälp av det kulturella redskapet, är en mycket lärorik 

punkt, eftersom det visar vad barnen ser som lärande. iPaden kan utföra så mycket och 

kan ständigt utmana barnens lärprocesser. Genom att låta barnen utforska, med hjälp av 

det kulturella redskapet, kan barnen även lära sig av varandra, anser jag. Genom att 

iaktta, lyssna och imitera, kan barnen stimulera sina sociala praktiker (Johansson och 

Pramling Samuelson, 2007). Under parintervjuerna samspelade barnen och stimulerade 

på så sätt sin sociala förmåga. Här öppnas möjligheterna till att lära sig av varandra 

genom interaktion, anser jag.  

 

Barnen tar upp att det går att lära sig bland annat nya spel, att koncentrera sig, 

bokstäver, räkna och engelska, med hjälp av det digitala verktyget. Genom att erbjuda 

barnen många olika möjligheter till nytt lärande, via det digitala verktyget, ges barnen 

förutsättningar till att utforska och utveckla ny kunskap, anser jag. Det är av vikt att se 

över vad det finns för något på det kulturella redskapet, för att öka barnens möjligheter 

till nytt lärande. Om spelen även är roliga blir det ett mer intressant sätt att lära sig på, 

anser jag. Något som även kom fram under intervjuerna, var att barnen använde sig av 

ordet ladda ner. Detta innebär att en del barn har förstått att en måste ta ner spel, innan 

en kan spela dem. Det är lärorikt att lyssna på barn, för de kan mer än vad man tror.  

 

7.4 Metoddiskussion 
 

Valet av metod var en självklarhet för mig. Jag anser att genom kvalitativa intervjuer får 

jag fram det material som behövdes, för att kunna genomföra denna undersökning. Jag 

hade dock kunnat observera barnen mer än vad jag gjorde under själva intervjuerna, för 

att på så sätt synliggöra barnens uppfattningar och hanterande av det kulturella 

redskapet ännu mer, till exempelvis genom att filma. Genom kvalitativa 



  
 

23 

forskningsintervjuer utgås det ifrån respondentens perspektiv (Kvale, 2014) och jag 

anser att jag har uppnått detta i min undersökning. Barnens åsikter och uppfattningar har 

kommit fram under intervjuerna och synliggjorts i studiens resultat. Under 

parintervjuerna märkte jag att barnen svarade liknande och jag undrar om detta var för 

att de var två, eller om det var för att de faktiskt tänkte likadant? Till en början användes 

ordet vuxna under intervjuerna, vilket gjorde att svar om barnens föräldrar kom upp, 

detta var inget fel, men syftet med studien är att synliggöra förskolan. Detta ändrades 

sedan till fröknarna, vilket gjorde att svaren blev mer inriktad till förskolan. Genom att 

först benämna med ordet vuxen, kom det fram olika svar, än när vuxen bytes ut mot 

fröken, såsom att vara ute på nätet och titta på kläder. Detta har barnet/barnen troligtvis 

sett någon vuxen, i sin omgivning, göra. Ordet fröken fick svar såsom att ta kort och 

titta på barnen, alltså det som barnen ser i förskolan.   

 

Eftersom jag redan kände barnen som jag intervjuade, kan detta ha påverkat resultatet. 

Men jag anser att om jag intervjuat barn jag inte känt, hade jag kanske fått ännu mer 

kortfattade svar, än vad jag fick med de barn som jag kände. Många av barnen såg 

intervjun som ett tillfälle till att få spela på det kulturella redskapet, vilket gjorde att 

barnens svar blev kortfattade. De fokuserade mer på själva spelandet än på frågorna. 

Trots detta har barnens åsikter och uppfattningar, kring det digitala verktyget, kommit 

fram i resultatet, vilket är själva syftet med studien. Genom att ha iPaden med under 

intervjuerna underlättade jag intervjuerna, eftersom barnen kunde fysiskt använda 

verktyget, för att visa mig som intervjuare, hur de hanterar den.  

 

Under denna undersökning har jag lärt mig att det inte är helt enkelt att intervjua barn. 

Jag upptäckte snabbt vilka mina brister var, när jag lyssnade igenom det inspelade 

materialet, men ändrade detta så fort jag märkte det, för att på så sätt förbättra 

intervjuernas svar så mycket som möjligt. Det gäller även att ge barnen talutrymme och 

att det får ta den tid det tar. I efterhand har jag märkt att jag inte ställde följdfrågor, för 

att verkligen få veta mer vad barnen anser. Jag har endast utgått ifrån mina frågor, detta 

är inte bra, vilket jag inser nu efteråt. Men så länge jag själv är medveten om det, så 

anser jag att jag bara kan utvecklas till det bättre. Jag känner ändå att jag har stärkt min 

kompetens som intervjuare, under denna undersökning och kan bara utveckla det till det 

bättre i fortsättningen.  

 

7.5 Fortsatt forskning 
 

Denna studie kan utvecklas mycket mer, anser jag. Genom att ha mer tid, till fler 

intervjuer på fler olika förskolor samt observationer, går det att synliggöra barns 

uppfattningar ännu mer. Det är ett intressant område och något som behöver vidare 

utforskas, för att få fram barnens åsikter och tankar, anser jag.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Föräldrarbrev 
 

 

 

Hej Föräldrar! 
 

Mitt namn är Sara och jag går på Förskollärarprogrammet i Kalmar. Jag är inne på min sista 

termin och håller på med att skriva mitt examensarbete. Jag har valt att skriva om ”Barns 

uppfattningar kring iPaden i förskolan”.  

 

Syftet med min undersökning är att få reda på hur barn uppfattar iPaden i förskolan och hur den 

används i verksamheten.  

 

Jag har tänkt att använda mig av intervjuer med barn och undrar om jag skulle kunna få ert 

medgivande till att intervjua ert barn. Ert barn kommer själv att få välja om han/hon vill vara 

med och kan även avbryta när som helst.  

 

Jag kommer inte att fotografera, utan endast spela in själva intervjun för att inte missa något som 

sägs och även för at underlätta bearbetningen av materialet efteråt. Detta material kommer endast 

jag att ta del av för att sedan radera så fort jag har bearbetat intervjun och redovisat resultatet.  

 

Med vänliga hälsningar Sara Hansson 

 

 

 

 

Jag ger mitt medgivande till att mitt barn får bli intervjuad. 

 

 

JA    NEJ 
 

 

 

Datum   Målsmans underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga 2 Intervjufrågor  
 

 

Intervjufrågor för barn 

 
- Vilka uppfattningar har barn om iPad? 

 

Ta fram iPaden och fråga barnet:  

 

 Vad är detta för något? 

 

 Vad kan den användas till? 

 

 Vem är det som använder iPaden mest? Fröknarna/barnen? 

 

 Vad gör fröknarna med iPaden? Vad tror du? 

 

- Hur använder barnen iPaden ute i verksamheten? 

 

 Vad brukar du göra när du sitter med iPaden i förskolan? Kan du visa? 

 

 Vad tycker du är roligast att göra på iPaden? Kan du berätta varför? 

 

- Vad anser barnen att de lär sig med hjälp av iPaden? 

 

 Kan man lära sig något när man använder iPaden? Vad i så fall? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


