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ABSTRACT 
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This is qualitative study of, four teacher´s views on the use of iPad in teaching and learning. 

In addition, I will examine the disadvantages and advantages of iPad use as a teaching tool in 

preschools. 

 My questions are:  

- What is the practical use of tablets in preschools today? 

- Are preschool teachers using the tablet as a teaching tool? If so, how? 

- Is the use of tablets in preschools contributing to children´s social interaction, as well 

as between children and teachers` social interaction?  

The purpose of this study was to find out how the four teachers uses the iPad as a teaching 

tool in the interaction between children in preschool. I have chosen to use Vygotsky’s and 

John Dewey´s theories. Both mention the importance of social interaction in learning 

processes. Interaction is a large part in socio-cultural theory, which makes the theory useful.  

I made qualitative interviews with four preschool teachers. I also made observations. My 

interviews and observations were made in two different preschools. The results showed that 

the iPad is a complementary educational tool. The teachers also thought that an iPad is an 

educational tool that can be used for different activities. The tool is used in social interaction 

where children expand their social development as they learn to interact, communicate and 

respect each other. The children communicate while talking about how to use the iPad. All 
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teachers` attitudes were positive when it came to using the tablet in preschool. However, the 

teachers felt that there may be some drawbacks. Among other things, teachers must introduce 

the iPad properly. The iPad should be an educational tool, not a toy. Educators should 

therefore be present when children use the tablets. 

 

Keywords: play, tablet, preschool, language development, Learning Tools, social interaction 

Nyckelord: lek, surfplatta, förskola, språkutveckling, lärandeverktyg, socialt samspel 
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1 Inledning 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag varit väldigt intresserad av vilka pedago-

giska verktyg som främjar barns utveckling och lärande.  

I förskoleverksamheten finns det olika pedagogiska material som används vid barns utveckl-

ing. Ipad är ett populärt pedagogiskt verktyg som har lek och lärande applikationer. Enligt 

författaren Gällhagen m.fl. är surfplattan ett digitalt redskap som skapar möjlighet att använda 

flera sinnen i barns lärande och utveckling (Gällhagen & Wahlström 2012, s.57).  Applikat-

ionerna utvecklas ständigt och används också i större utsträckning i det pedagogiska arbetet i 

förskolan. Birgitta Knutsdotter Olofsson professor i psykologi och pedagogik och en av Sve-

riges främsta lekforskare hävdar att leken ligger till grund för barns lärande och utveckling. 

Genom kommunikation med vuxna utvecklar barnen sin talförmåga och samma sak är det 

med lekförmågan (Knutsdotter Olofsson, 2003, s.31-32).  

Som blivande lärare anser jag att det är av stor betydelse undersöka pedagogernas syn på hur 

surfplattan används i arbete med barns utveckling och lärande. Eftersom iPad har många lek-

fulla applikationer vill jag undersöka närmare hur integrerad surfplattan är i verksamheten.  

Min studie görs på fyra pedagoger på två olika förskolor i samma kommun, där jag kommer 

att jämföra deras syn användning av surfplattan som pedagogiskt verktyg i förskole verksam-

heten idag. Jag kommer även undersöka hur de fyra pedagoger använder surfplattan till att ge 

en bra förutsättning i barns utveckling och lärande och vilka för – nackdelar det kan uppstå 

vid arbete med den.  

1.1 Bakgrund 

I handboken Lär och lek med surfplattan i förskolan beskriver författaren Lena Gällhagen hur 

vi kan använda iPad i olika pedagogiska aktiviteter som gör lärandet nytt och lustfyllt. Boken 

ger en inspiration till pedagogerna om hur de kan arbeta med surfplattan och även hur verkty-
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get med olika aktivitetsapplikationer kan underlätta lärandet i förskolegruppen (Gällhagen& 

Wahlström, 2012, s.4). Enligt forskaren Diaz bör pedagoger förstå sig på dåtiden, samspela 

med sin samtid men även reflektera över framtiden (Diaz 2012, s.112). I läroplanen för för-

skolan (Lpfö 98/10) står det att förskolan skall främja barns utveckling och lärande genom att 

använda olika sorts material och teknik (Skolverket 2010). Leken ska främja varje barns ut-

veckling och lärande i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras 

fantasi, inlevelse, kommunikation, förmåga till symboliskt tänkande, förmåga att samarbeta 

och lösa problem (Skolverket 2010, s.29). Surfplattan har varit ett populärt hjälpmedel bland 

pedagogerna och har varit en förutsättning för lärandet. Surfplatta i kombination med tradit-

ionella böcker och andra skapande aktiviteter ger en varierad undervisning där alla sinnen och 

uttrycksformer kommer till nytta. Genom att barnen får utnyttja digitala verktyg lär de sig att 

kommunicera med stöd av olika uttrycksformer såsom bild, rytmik, sång och musik, drama, 

dans och rörelse (Skolverket 2010, s.7). 

 

1.2 Begreppsförklaring 

I detta avsnitt kommer jag redogöra de begrepp som ingår i min studie. Jag kommer att an-

vända mig av olika benämningar när jag talar om iPad, dvs. surfplattan. 

Surfplatta är en pekdator med olika funktioner där uppkoppling mot Internet är utan kabel, 

alltså trådlöst nätverk (Ne 2013). 

iPad är en surfplatta, alltså en liten platt dator som är lanserad år 2010 av Apple. iPaden är 

alltså en gren av surfplattan (NE 2013). 

App med annat ord applikation är en förkortning av ordet applikation. Det är ett datorpro-

gram som är avsett för en viss tillämpning i praktiskt arbete. Applikationer till iPad laddas ner 

gratis eller mot betalning från internet (NE 2013). 

Smartboard är en skrivtavla. Enligt företaget (www.Smarthboard.se) är ett arbetsverktyg 

som stödjer alla lärarstilar även alla digitala plattformar. 

http://www.smarthboard.se/
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Youtube är en webbplats med videoklipp där fördelning och användning sker av videoklipp 

(NE 2013). 

iPhone är en smartmobil som kan användas både som avancerad mobiltelefon och som hand-

dator. Det kan laddas ner applikationer till iPhone gratis eller mot betalning från internet (NE 

2013). 

IT är en förkortning och står för informationsteknologi vilket innebär att datorer och tele-

kommunikation används för att lagra, bearbeta och överföra information. Informationen är 

digital (NE 2013).  

IKT är en förkortning och står för informations- och kommunikationsteknologi. IKT är en del 

av IT som fokuserar på kommunikationen mellan människor via olika digitala verktyg (NE, 

2013/Datorstödd undervisning).  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fyra pedagoger från två olika förskolor i samma 

kommun ser på användning av iPad i förskoleverksamheten. Jag kommer även undersöka om 

surfplattan som pedagogiskt verktyg har för- och nackdelar när det gäller användning i verk-

samheten. 

Jag kommer i min studie att utgå ifrån dessa tre frågeställningar: 

 Hur används surfplattan i förskoleverksamheten idag? 

 Använder pedagogerna surfplattan som pedagogiskt verktyg, och i så fall hur? 

 Bidrar surfplattan till det sociala samspelet mellan barnen och mellan barn och peda-

goger? 
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2 Teori 

I detta avsnitt kommer en redogörelse om teoretiker Lev S Vygotskijs och John Deweys syn i 

ett socialt sammanhang. Samspelet utgör en betydande del inom den sociokulturella teorin 

vilket gör teorin lämplig för min studie. 

2.1 Sociokulturell teori 

Läroplanen utgår från teorier och synsätt om hur förskolan ska arbeta med barn. De sociokul-

turella teorierna innebär att barn lär sig genom att kommunicera och samspela med andra 

människor och med sin omgivning (Säljö 2000, s.21–22). Enligt det sociokulturella perspekti-

vet föds barn in i en social värld som är skapad av kulturella och historiska processer (Säljö 

2000, s.18-21).  

 

2.2 Samspelets betydelse för barns språkutveckling 

En av utgångspunkterna för teorin är att omgivningens betydelse för barns lärande och ut-

veckling är därmed avgörande. Det är tillsammans med andra som erfarenheter och kunskaper 

bildas (Säljö 2000, s.21). Teoretikerna Vygotskij och Dewey ansåg båda att samverkan och 

interaktion var i centrum i deras teorier. Vygotskij framför i sin bok att grundteorin är att vi 

människor lär oss i samspel med andra människor och därför behövs det verktyg för att ut-

veckla tänkande metoder. De tre områdena som utvecklas mest när barn ingår i ett socialt 

samspel är begrepp, tänkande och språk (Säljö 2000). Vygotskij säger vidare att ”kunskap 

uppstår i kommunikationen mellan människor” och det är vad hela vår historia bygger på, lik-

som all vår kultur (Vygotskij 2006).   
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Dewey anser att när elever samtalar och kommunicerar med varandra får de möjligheten till 

att undersöka sig fram till sin kunskap, dvs. att lära genom att göra (Dewey 2003). Han menar 

även att barn har fyra instinkter och om de barnen tränas i dessa olika instinkter får de en ak-

tiv utveckling. Den första instinkten är konstruerande och tillverkande instinkt där barnets 

skapande synliggörs genom lek i rörelse, gester och låtsasleksaker. Den konstnärliga instink-

ten är att uttrycka sig konstnärligt. Den sociala instinkten är intresset för att samtala och 

kommunicera. Den sista instinkten är undersökande och förstående där barn tycker om att 

undersöka saker och se vad som händer (Dewey 2003). Dewey vill i första hand inrikta peda-

gogiken på praktiska problemlösningar och arbetsuppgifter där språket utvecklas.  

 

Allt som samhället uppnått ställs, genom skolans förmedling, till de framtida medborgar-

nas förfogande. Förhoppningen är att man genom de nya möjligheter som på detta sätt 

öppnar sig för samhällets framtid, skall kunna förverkliga alla de goda idéer som sam-

hället omfattar (Dewey 2003, s.51). 

Det är hans tankegång till förändring som kan sättas i handling. Dewey vill att allt detta ska 

leda arbetskraften till allt nyare metoder och teknik, samt större krav på deras uppdatering av 

kunskap (Dewey 2003, s.41-45).   

Jag kommer även använda mig av Vygotskijs teori till undersökningen och koppla till hur 

verktyget kan ha en inverkan på lärande i socialt samspel. 
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3 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

I detta kapitel kommer jag presentera olika forskare och tidigare forskning synsätt till mitt 

undersökningsområde. Jag kommer att dela in de i tre delar det vill säga surfplattan i försko-

lan, pedagogernas roll även språket och miljön. 

3.1 Surfplattan i förskolan 

Författaren Veronica Bjurulf påpekar i sin bok Teknik didaktik i förskolan att teknik har fått 

en tydligare plats i den reviderade läroplanen. Hon anser att barnen ska få lika möjligheter att 

lära in sig kunskaper och färdigheter oavsett vilken förskola eller pedagoger de möter. Bjurulf 

påpekar att pedagoger bör få jämlik kompetensutveckling i teknik för barnen påverkas av pe-

dagogernas inställning och attityder (Bjurulf 2013, s.31). 

På skolverkets hemsida framkommer det att surfplattor blir allt vardagligare i skolor. Det står 

även att forskningen angående inverkan på resultat är än så länge begränsad. Det finns även 

resultat om hur samarbete mellan eleverna har ökat genom iPad som pedagogiskt hjälpmedel. 

Detta har bidragit en förutsättning i lärande av kunskap (Skolverket 2012). 

Författaren Patricia Diaz beskriver i sin bok Webben i undervisningen digitala verktyg och 

sociala medier för lärande om hur individer lär sig bäst i samspel med andra och genom 

kommunikation med varandra blir barnen delaktiga i sitt eget lärande. Hon beskriver även hur 

teknik kan skapa nya möjligheter i det pedagogiska tankesättet inom undervisningssamman-

hang. Diaz anser även att lärarens digitala kompetens bör höjas för att de ska vara kunniga i 

arbeten med läroplanen (Diaz 2012, s.33-34, 53). Författare Ursula Aglassinger påpekar i sin 

artikel Hur kan iPads stödja lärandet i förskolan att surfplattan kan användas för uppfylla 

kraven i läroplanen i förskolan. Kraven i läroplanen i förskolan var att kunna kommunicera, 

söka nya kunskap och att kunna samarbeta i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde 

och en snabb förändringstakt. Även står det också att förskolan kan använda multimedia och 
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informationsteknik i såväl skapande processer som i tillämpning. Aglassinger anser även att 

det är lätt att motivera barnens inställning till att lära sig, med lust. Hon anser att en målinrik-

tad pedagog är en absolut förutsättning för att uppmuntra barnens intresse och lust 

(Aglassinger 2012). 

I boken Lär och lek med surfplattan i förskolan beskriver författaren Lena Gällhagen och Eli-

sabeth Wahlström att användning av surfplattan kan leda till samarbete. De påpekar även att 

språket mellan barnen får mer verkan då fler barn integreras med varandra. I boken fram-

kommer det att surfplattan har olika applikationer som har en pedagogisk uppfattning även 

hur dokumentation är en mycket viktig inom läroplanen. Det finns applikationer där barnen 

fotograferar och även spelar in en kommentar i bilden. Genom dessa applikationer påpekar 

författaren att barnens delaktighet ökar vid dokumentation och ger möjlighet för pedagoger att 

samtala med barnen angående sina dokumentation. Eftersom det finns ett stort urval av olika 

applikationer är det pedagoger som bestämmer vilka som skall användas i förskolan (Gällha-

gen & Wahlström 2012, s.31, 61-63). 

3.1.1 Pedagogernas roll 

I litteraturboken Barns tidiga lärande beskriver författaren om hur lärandemiljöer i förskolan i 

relation till barns kunnande inom olika innehållsområde ser ut. Författaren hänvisar även om 

vilka förutsättningar förskolan kan skapa för barns lärande. Vidare står det i boken att barn 

behöver hela tiden möta pedagoger som utmanar och samspelar med varandra. I boken be-

skriver författaren även hur pedagoger har kompetens att dokumentera och utvärdera sitt ar-

bete, men saknar förutsättning i form av exempelvis tid för att kunna göra detta (Sheridan 

Pramling Samuelsson 2009, s. 75, 253, 255). Författaren Monica Westerlund beskriver i sin 

bok Barn i början att för ett bra samspel mellan barnen för den språkliga utvecklingen behövs 

det komponenterna i den goda dialogen. Hon påpekar även att barn växer i olika miljöer och 

samhällen. Genom att vuxnas roll i dialogen förändrar och utvecklar barn i sin utveckling. 

Hon anser även att när barnen jämför sina härmningsförsök med pedagogernas uttal får barnet 

en inre bild av hur talet ska låta (Westerlund 2009, s. 35-37).  

I Boken Barnet, språket och miljön påpekar författaren Ann- Katrin Svensson att språket är 

väsentligt för människans hela utveckling. Hon anser att pedagoger talar ofta om barnens 

språkliga utveckling i allmänna termer utan att närmare ange vad som avses. Svensson be-
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skriver även att pedagoger preciserar sällan vad i specifika barnet har dåligt i talspråket. Ge-

nom detta vill författaren att vid bedömning av språkutvecklingen finns det en mängd aspekter 

att ta hänsyn till. Hon fortsätter att beskriva hur pedagoger bör ta en medveten pedagogisk 

ställning till hur de vill använda teknik i verksamheten (Svensson 2009, s.11, 88).  

3.2 Språket och miljön 

I litteraturboken Bland barn och datorer beskriver författaren att stora fördelar med använd-

ning av verktyget såsom surfplatta skapar samspel mellan barnen i förskolan.  Författaren 

anser även att pedagoger blir berörda utav dagens tekniks utrustning och teknologin observe-

ras som ett hjälpmedel för lärandet (Alexandersson, Linderoth & Lindö 2001, s.8). 

Författaren Pirjo Lahdenperä anser i sin bok Interkulturell pedagogik i teori och praktik att 

skapa möjligheter till inlevelse i undervisning är det väldigt viktig för att följa efter individens 

behov. Hon beskriver även att kunskap skapas först och främst när människor samspelar med 

varandra. Det är i kommunikation med andra barn som de blir delaktiga i sitt eget lärande. 

Hon fortsätter att beskriva hur individens ståndpunkter, verkande och lärande formas utifrån 

sociala, kulturella och historiska kontexter (Lahdenperä 2004, s.24, 34-36 ). 

I Litteratur boken Empati genom lek och språk anser författaren Margareta Öhman att barn 

behöver känna sig trygg i förskolan. Öhman påpekar att som pedagog bör man ligga nära bar-

nens vardagliga verklighet som möjligt. Och pedagogerna har ansvar att få barnet våga vara 

med i leken. Hon säger vidare att i samspel med sin omgivning blir barnet under sitt andra och 

tredje levnadsår allt skickligare (Öhman 2003, s. 35, 137, 161-162) 

Författaren Birgitta Knutsdotter beskriver i litteratur boken I lekens värld att barn bearbetar 

fram sina upplevelser på ett konkret sätt när de leker. Hon anser även att i leken kommunice-

rar barnen ett varierat språk och mer utförligt än i vanliga fall. Genom detta påpekar Knuts-

dotter att barnen tränar upp sitt språk i leken för lek kan leda till utveckling på alla områden 

som pedagoger inte ens kan tänka sig (Knutsdotter 2003, s.134-137). 
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4 Metod och material 

Här kommer jag redogöra val av metod och tillvägagångssätt för att få svar på mitt syfte och 

mina frågeställningar. Jag ger en beskrivning till mitt metodval, intervjuer, observationer, 

presentation av mina informanter, urval, genomförande, etik och etiska övervägande. Jag 

kommer att avsluta avsnittet med diskussion om studiens tillförlitlighet. 

4.1 Metodval 

Jag har valt att utgå ifrån intervjuer och observationer, så kallade kvalitativa metoder. Trost 

skriver i sin bok om Kvalitativa intervjuer att kvalitativa undersökningar kan genomföras an-

tingen med intervjuer eller genom observationer (Trost 1993). Stukat (2005) menar i sin bok 

att kvalitativa metoder ger en djupare förståelse för ett specifikt område som forskaren försö-

ker få fram kunskap och förståelse om (Stukat 2005, s.33–49). Jag valde först att observera 

och sedan att intervjua. Genom observationerna fick jag ett bra underlag till intervjufrågorna. 

Patel och Davidsson skriver i sin bok Forskningsmetodikens grunder (2003) att man använder 

kvalitativa metoder när man ska intervjua en individ som har tankar och funderingar om ett 

speciellt ämne (Patel och Davidsson 2003, s.78). Trost menar att intervju ska genomföras i en 

lugn miljö där ingen åhörare finns och han påpekar även att platser har både för och nackdelar 

(Trost 1993, s.22). När man ska utföra en kvalitativ intervju är det viktigt att individen förbe-

reder sig inom forskningsområdet där Patel och Davidsson (2003) menar att man ska ha teore-

tisk kunskap som är aktuell för forskningen. På detta sätt riskerar man inte att bli missförstådd 

utan ifall intervjun lutar sig åt en annan riktning kan man genom följdfrågor styra om inter-

vjun (Patel & Davidson 2003). För att minska risken att pedagogerna ska missuppfatta mina 

intervjufrågor valde jag att personligen träffa informanterna. 

När man ska genomföra en kvalitativ intervju kan det vara en fördel att använda sig av en 

bandspelare. Fördelen med en bandspelare är att man inte behöver anteckna och det ger en 

möjlighet att skapa en dialog med varandra. När man ska intervju en person ska man fråga 
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efter tillstånd (Patel & Davidsson 2003). Det finns pedagoger som inte vill bli inspelade och 

som helst vill vara anonym (Patel och Davidsson 2003, s.83). I boken som handlar om att 

skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap skriver Stukat att fördelen med bandspelare 

är att man efter dialogen kan transkribera dialogen (Stukat 2005). 

4.2 Observationer 

Jag har använt mig av två olika observations tillfällen för att få en betydande även tydlig em-

piri insamling till uppsatsen. Observation innebär något som man sett och sedan antecknar, 

antingen under observationen eller efter. En studie med observation kan vara betydelsefullt 

när man iakttar barns miner, kroppsspråk och beteenden och man antecknar det som är väsent-

ligt för studien. Första observationen utfördes på två barn och en pedagog och andra observat-

ionen genomfördes med en pedagog och fem barn. Jag använde mig av icke- deltagande ob-

servationer vilket menas att observatören är åskådare och tittar på. Genom detta vill jag på-

peka att jag inte integrerade utan observerade. Denna observation gick ut på att observatören 

bara var närvarande och observerade det den såg och inte var med och påverkade personerna 

som undersöktes (Larsen 2007, s.89-90). I bägge av mina observationer har jag använt mig 

utav icke- deltagande observation för att få en tydlig syn på hur iPad används inom förskole-

verksamheten. 

4.3 Intervju som metod 

Staffan Stukat anser att den som leder intervjun måste förklara tydligt vad syftet är med 

undersökningen samt hur undersökningen ska struktureras i textform (Stukat 2005, s.131). 

Jag bokade enskilda tider för varje pedagog för intervjuerna. Jag informerade pedagogerna 

vad min studie handlar om och utgick ifrån rekommendationer från Jan Trost, där han påpekar 

tydligt att intervjuerna inte ska ske i grupp (Trost 1993, s.24). Trost skriver nämligen att 

nackdelen med gruppintervjuer är att de intervjuade pedagogerna blir påverkade av varandra 

och i slutändan blir det samma synpunkter (Trost 1993, s.24). Innan intervjuerna skulle ge-

nomföras frågade jag om tillstånd, för som jag tidigare skrev framhåller Jan Trost att alla 

kanske inte vill bli inspelade. När man ska utföra en intervju är miljön väldigt viktig för att 
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intervjun ska genomföras på bästa sätt, dvs. lugnt och fridfullt. Jag fick intervjua pedagogerna 

i deras personalrum som var väldigt tyst och lugnt. Stukat yttrar i sin bok att det är bra att 

transkribera texterna efter alla intervjuer och att det tar väldigt lång tid (Stukat 2005). Efter 

hans rekommendation valde jag att transkribera intervjuerna och detta tog väldig lång tid.  

4.4 Urval av intervjusubjekt 

Valet av förskolor bestämde jag utifrån en förfrågan genom att besöka två förskolor i en förort 

i södra om Stockholm. Jag intervjuade fyra pedagoger. I samtal med pedagogerna bokade vi 

tid och datum för intervjuerna och observationerna. Jag valde att genomföra intervjuer och 

observationer på två olika förskolor i samma kommun. Med intervjuerna vill jag belysa hur de 

enskilda pedagogerna har för syn vid användning av iPad i förskoleverksamheten Jag valde 

sedan ut de frågor som var relevanta för studien. Under intervjun märkte jag att vissa frågor 

var svårförståeliga och kunde leda till missuppfattningar. Därför valde jag att omformulera 

vissa frågeställningar för att få högre validitet. Jag frågade även pedagogerna om jag kunde 

komma i kontakt med dem via mail om det blir nya frågor rörande mitt arbete för bearbetning.  

 

4.5 Presentation av mina informanter 

Här nedan kommer jag att presentera de fyra pedagogerna som jobbar i två olika förskolor 

men i samma kommun. Pedagogerna är utbildade till förskolelärare och arbetar med barn som 

är mellan 3-5 år. Pedagogerna Sanna och Yvonne arbetar på förskolan Stjärnan och pedago-

gerna Daniella och Gunilla arbetar på förskolan Månen. 

 

Pedagogen Gunilla har varit förskolelärare i 27 år och jobbat inom förskolan och förskole-

klass. Ända sedan hon var liten hade hon velat bli lärare. Att vara en som lär ut till barnen och 

även att få vara delaktig i en stor del av barnens utveckling är enligt Gunilla en stor glädje och 

det bästa hon kan uppleva. 

Yvonne har jobbat 13 år som lärare på förskolan. När hon var liten ville hon alltid bli sjukskö-

terska, men ändrade sig till läraryrket. Hon älskar sitt yrke för att barn är så kreativa och skap-

ar olika aktiviteter genom att använda sin fantasi. Som lärare beskriver hon att det är väldigt 
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roligt att se barnen skapa sina egna verk vilket både är roligt och meningsfullt för deras lä-

rande.  

Sanna har jobbat 5 år som förskolelärare. Sannas moster är lärare och hon har alltid önskat att 

hon kunde vara en bra lärare som sin moster. Hon tycker om att jobba med barn samt älskar 

att vara med i barns utveckling. 

Daniella har jobbat 2 år som förskolelärare och är nyutbildad. Hon tycker om att lära ut kun-

skaper, men även ta till sig nya kunskaper. Daniella tycker om att jobba med barn och hon 

tycker om att vara med i barnens utveckling och lärande. 

4.6 Genomförande 

Jag valde att besöka två förskolor i en förort i södra Stockholm. Den 30 september år 2013 

gick jag till förskolan Månen och kom i kontakt med en pedagog och frågade om jag kunde 

observera samt genomföra intervjuer med två pedagoger. Jag berättade för pedagogen att ob-

servationer och intervjuerna kommer att vara anonyma samt namnge pedagogerna som 

Yvonne, Sanna, Gunilla och Daniella. Jag gick samma dag till förskolan Stjärnan och kom i 

kontakt med en förskolelärare och frågade om jag fick observera samt genomföra mina inter-

vjuer med två pedagoger. Jag berättade även för denna pedagog att observationerna och inter-

vjuerna kommer att vara anonyma även i namn. Efter deras godkännande gick jag hem och 

mailade över blanketten där jag tydligt beskrev mig själv och vad jag kommer att använda 

mig utifrån och pedagogerna fick information kring arbetet. I blanketten står det en presentat-

ion om mig själv samt intervju frågor som ska ställas inför intervjun och att det ska användas 

för mitt examensarbete i lärarutbildning på Södertörns Högskola. Vid två tillfällen har jag 

kunnat observera arbetandet med iPad. Först observerade jag hur pedagogerna instruerade och 

därefter iakttog jag i vilket syfte surfplattan används. Jag satt mig en bit ifrån och lyssnade på 

samtliga pedagoger i arbete med surfplattan samtidigt som jag var en icke deltagande observa-

tör som bara iakttog. Mina intervjuer behandlades i olika tider.  

4.7 Etik 

I genomförandet av studien har jag utgått från och tagit hänsyn till de forskningsetiska princi-

perna. Vetenskapsrådet (2002) beskriver dessa principer enligt följande:  
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Informationskravet - forskaren har i uppgift att informera undersökningspersonerna om syf-

tet med forskningen. Vidare måste undersökningspersonerna informeras om att deltagandet är 

frivilligt och på deras villkor, med andra ord har de rätt till att när som helst avbryta sin med-

verkan.   

Samtyckeskravet - undersökningspersonerna har rätt till att på sina villkor bestämma om de 

ska delta i studien och ska självständigt bestämma över vad och vilka frågor som ska besva-

ras. Om undersökningspersonerna väljer att inte delta eller avbryta i pågående arbete ska detta 

inte påverka personerna negativt.  

Konfidentialitetskravet - största möjliga konfidentialitet ska forskaren ge undersökningsper-

sonerna vilket innebär att de garanteras anonymitet. Undersökningspersonerna ska inte kunna 

identifieras och därför ska personuppgifterna hanteras och förvaras oåtkomligt för andra.  

Nyttjandekravet - det insamlade materialet från studien och undersökningspersonernas per-

sonuppgifter får enbart användas i ändamål för forskningen. Materialet och personuppgifterna 

får inte utlånas eller användas i något annat sammanhang.  

Det material jag har samlat in genom observationer och intervjuer har behandlats konfidenti-

ellt enligt de forskningsetiska principerna. Det som observerats och framgått av intervjuerna 

har endast redovisats i detta examensarbete. Pedagogerna presenteras med de fingerade nam-

nen Yvonne, Sanna, Monika och Daniella. 

4.8 Diskussion om studiens tillförlitlighet 

Reliabilitet innebär att mätningarna är korrekt gjorda (Thurén 2007, s.26). Staffan Stukat an-

ser att reliabilitet innebär mätnoggrannhet, det vill säga mätinstrumentets kvalité. Därför är 

det viktigt att undersökningen är väsentligt och tillförlitligt för att få hög reliabilitet. För att 

öka reliabiliteten i min forskning har jag valt att använda bandspelare för att senare transkri-

bera i textform och sedan välja ut det som är relevant till studien.  Thurén skriver i sin bok att 

validitet innebär att man verkligen har undersökt det man ville undersöka och ingenting annat 

(Thurén 2007, s.26). Enligt Stukat beror validitet på hur riktigt mätinstrumentet är, det vill 

säga, gör man fel med mätningen så leder det till en låg validitet, men om reliabiliteten är hög, 

så blir mätinstrumentets reliabilitet hög (Stukat 2005, s.126). Ann Christin Larsen framhåller i 

sin bok Metod helt enkelt att det kan vara bra att ändra intervjufrågorna för att få hög validitet 

i sin forskning (Larsen 2009, s.80). 
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5 Resultat och Analys 

I följande avsnitt kommer jag framföra uppsatsen resultat och analys med hjälp av mitt empi-

riska material, mina frågeställningar tidigare forskning och den teorin jag har valt att utgå 

ifrån. Jag kommer att inleda med lekens betydelse vid användning av surfplattan. 

För att följa de etiska principerna som det nämns om tidigare i uppsatsen så kommer jag att 

använda mig av fiktiva namn.  

 

 

5.1.1 Lek som pedagogisk verktyg 

Pedagogerna hade några gemensamma uppfattningar om leken och hur viktig leken är i barns 

utveckling. Även huruvida sammanhållning och samspel utvecklades genom leken, barnen 

sinsemellan. Samtliga pedagoger beskriver att barnen lär sig av varandra när de interagerar 

tillsammans med surfplattan. Pedagogerna nämnde att alla barn som använder lek får kun-

skaperna kring språkutvecklingen. Samtliga pedagoger ansåg att det är bra börja med några 

enkla övningar vid leka ljud och tal på så sätt låta barnens identitet och språkutvecklingen får 

fart. 

Enligt Daniella är lek lärande och utvecklande. Daniella använder väldig mycket lek vid ar-

bete med surfplattan. Det handlar om samspel och medkänsla barnen emellan. Hon beskriver 

även att som pedagog bör man introducera leken samt applikationen som ska användas för, 

följa barnens intresse, utmana, vara en närvarande pedagog och stötta. Enligt Gunilla är lek en 

rolig tid och genom lek kommer barnen ifrån verkligheten och går istället in i en fantasivärld. 

Hon påpekar även att lek är givande för ett barn och som pedagog kan hon utnyttja leken och 

nå ut till barnens intressen och även uppmuntra dem till nya intressen och väcka de till nya 

tankar. Gunilla framhävde att genom bilder som barnen väljer fram kan de använda vid appli-

kation där barnen kan rita fram och sedan kan användas till memory. Lek är en lärdom just för 

hennes yrke.  
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Enligt Yvonne är lek en utveckling och hon menar även att lek finns som styrd lek, fri lek och 

organiserad lek. Hon påpekar att lek är väldigt viktigt för barnens utveckling. Genom lek får 

barnen använda sina fantasier. Hon beskriver även att vid användning av surfplattan kan de 

som pedagog uppmuntra barnen att leka, prova utforska och ta fram sina bästa grimaser. 

Yvonne beskriver även att barnen törstar efter kunskap, att de är som svampar och suger åt sig 

kunskap. Hon påpekar att lek är kunskapskällan till lärandet och framställer även att som pe-

dagog bör vara närvarande och utgå från barnens intressen.  

Enligt Sanna är lek väldigt viktigt i barnens utveckling och genom lek undersöker barnen 

fram sina kunskaper. Hon påpekade att lärandet sker genom lek där barnen utforskar fram sina 

kunskaper genom att plocka och känna på saker som hjälper barnen även kunna visualisera 

olika objekt. Genom att använda surfplattan i skogen där t.ex. när de arbetar med handdockor 

så får barnen använda sina fantasier och uppleva lekens betydelse utomhus. Hon anser att det 

är väldigt viktig som pedagog vara närvarande vid användning av surfplattan både inomhus 

och utomhus.  

Förskoleverksamheten är en viktig del av vardagen. Barnen får upptäcka möjligheter till att 

utveckla kunskaper även färdigheter inom teknik. Leken har oerhört mycket plats i förskolan 

(Bjurulf 2013, s.54). Algassinger anser i sin artikel surfplattan har varit ett enkelt och effekt-

fullt sätt att integrera barns olikheter i samma aktivitet (Algassinger 2012). De moderna Peda-

gogerna behöver upptäcka hur arbetet kan utövas med, även på hur framtidens läromedel 

kommer att se ut (Diaz 2012, s.111). Genom att använda sig av lek utvecklar barn sin förmåga 

att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap (skolverket 

2010, s.10). Knutsdotter påpekar i sin bok att genom pedagogiska leksaker kan utvecklingen 

styras åt till ett önskligt håll (Knutsdotter Olofsson 2003, s.123). I tidigare forskning beskriver 

Öhman att det sociala fantasilekandet kräver djup koncentration och inlevelse och att också 

detta ställer stora krav på samarbete och kompromissvilja (Öhman 2003, s.120). Vygotskij 

anser att alla människor är kreativa och att det är genom denna förmåga som individen får 

tillfälle till skapandet. Han påpekar även att genom fantasin utvecklas även leken där barnen 

får chansen till att tolka och förmedla sina känslor (Vygotskij 1995, s.9,17). 

Ingen sysselsättning ger barn social kompetens såsom leken. Alla idéer från barnen 

måste sammanfogas inom lekens ram.( Knutsdotter Olofsson 2003, s.135). 
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Lekar och leksaker förändras över tid och rum. Även när det gäller material i leksaker, så skil-

jer sig dessa åt mellan förr och nu (Bjurulf 2013,s.38, 41). John Dewey (2003) ansåg att barn 

utvecklas aktiv i fyra olika instinkter. Detta kan jag koppla till Deweys konstruerande och 

tillverkande instinkt där barnets skapande synliggörs genom lek i rörelse, gester och låtsaslek-

saker.   

5.1.2 Surfplattan som pedagogiskt verktyg 

Pedagogernas synsätt var i stort sett att surfplattan är ett pedagogiskt komplementverktyg i 

verksamheten. Applikationerna representerar i stor utsträckning om lek och lärande även det 

som hänvisas i läroplanen för barn i förskolan. Fördelen samtyckte pedagogerna att iPad är ett 

utvecklande verktyg i språk vid samspel med andra barn. Ur dokumentations synvinkel så har 

den varit givande och betydelsefullt. Informanterna beskriver att det finns även fördelar och 

nackdelar vid användandet av iPad i förskolan.  

Enligt Daniella ses iPad och används som ett pedagogiskt komplementär verktyg till den öv-

riga verksamheten. Som fördel ansåg Daniella att barnen får utveckla sin teknik kring det nya 

verktyget och även att de utforskar tillsammans med gruppen. Som nackdel ansåg hon att vid 

introducering av iPad ska det vara på ett ”rätt” sätt och om inte surfplattan används som ett 

komplementärt till övriga verksamheten kan den lätt ses som en leksak som man spelar på. De 

har varit tydliga med att använda begreppen ”jobba” eller ”arbeta” med iPaden istället för 

begreppet ”spela”.  

Sanna beskriver hur hon arbetar iPad som ett komplementärt pedagogisk verktyg och att iPad 

har varit en otroligt lärorik modern teknik inom förskolan. Med hjälp av iPad beskriver hon 

att barnen letar fram sig efter vad de vill göra och de kan använda iPad både inomhus och 

utomhus. Hon påpekade även att det behövs inga sladdar vid arbete med surfplattan. Barnen 

arbetar väldigt mycket med former, färger och skapa berättelser. Fördelen med surfplattan 

framhävde hon att förutom att barnen blir otroligt koncentrerade med iPaden, lär barnen sig 

att samspela med varandra i tur och ordning. Barnen har lärt sig att de kan lära sig av 

varandra. Hon beskriver även att med iPad kan man lätt att ta bilder som man kan arbetas vi-

dare med för att träna språket. Som Nackdel ansåg hon att det kan finnas applikationer där det 

verkligen behövs en introduktion för det ska bli tydligt för barnen. Det kan det vara svårt att 
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förstå om det inte finns någon beskrivning kring arbetet. Sanna ansåg även att det är pedago-

gerna som ska göra verktyget användbart i lärandet. 

Yvonne påpekar att iPad har varit populärt verktyg i förskolan. Hon arbetar väldigt mycket 

med iPad och ser surfplattan som ett komplementärt pedagogisk verktyg.  Som fördel ansåg 

hon att det har blivit lättare att dokumentera barnsutveckling kring lek och lärandet sker. Ge-

nom lekfulla applikationer påpekade Yvonne att barnen har utvecklats sin vilja att lära sig och 

det har varit otroligt roligt att arbeta tillsammans. Hon fortsätter beskriva att barnen respekte-

rar varandra och tillsammans utforskar de applikationerna och program i surfplattan. Som 

pedagog anser hon att de ska leka fram kunskap och göra det roligt för barnen.  Som nackdel 

framhäver hon att det finns barn som har svårt att hantera turtagning och svårt att förstå att det 

ska arbeta tillsammans. Därför är det väldigt viktig som pedagog att introducerar verktyget på 

ett rätt sätt. Yvonne påpekade att det kan vara svårt att arbeta med den om ingen pedagog be-

skriver hur verktyget ska användas.  

Gunilla framställer att iPad används som ett roligt komplement till annat material i verksam-

heten. Hon använder den ofta vid rörelse dans. Gunilla använder den oftast vid dokumentation 

och sätter många gånger på videoklipp från ”Youtube” så att barnen får använda sin motorik. 

Hon beskriver hur barnen läser sagor tillsammans med andra barn och barnen lär sig att sam-

arbeta. Hon fortsätter med att surfplattan är ett komplementärt pedagogisk verktyg i arbetet 

med barns utveckling, men de behöver inte användas i allt arbete med barn.  Som fördel anser 

hon att barnen lär sig begrepp tillsammans med andra barn och de lär sig att vänta på sin tur. 

Gunilla framhäver även att genom berättande sagor har iPad varit språkutvecklande då barnen 

har lärt sig många nya ord. Som nackdel ansåg hon att det behöver introducera iPaden på rätt 

sätt för barnen, annars kan iPad användas på fel sätt så den i slutändan blir en onyttig lärdom. 

Gällhagen & Wahlström (2012) ansåg att iPaden är en fördel för både barnen och pedagoger-

na då dom kan arbeta med den både inom hus och utomhus vid barns utveckling. De gemen-

samma åsikterna om nackdelarna enligt pedagogerna var att man bör introducera applikation-

er ordentligt för barnen att de inte tolkar arbetssättet som ett spel. Bjurulf (2013) anser att när 

dokumentation och bedömning blir integrerad av verksamheten och används för att reflektera 

över barnens utveckling, går det att få syn på vilka aktiviteter som kan vara lämpliga att pla-

nera in i verksamheten (Bjurulf 2013, s. 114-115). Enligt Diaz bör man ha konkreta planer för 

hur de nya lärarresurserna ska användas (Diaz 2012, s. 69). Vygotskij (2006) är en av de teo-
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retikerna skriver om det som jag angivit i rubriken, dvs. att man inte ska segregera barns lä-

rande, utan istället bygga upp det med individuellt pedagogiskt behov.   

Som pedagog utmana barnen genom olika frågor eller alternativa lösningsförslag och att 

låta barnen experimentera själva och därigenom utveckla kreativiteten genom att prova 

olika lösningar (Bjurulf 2013, s. 34).  

Algassinger framhäver i sin artikel att när barnen arbetade med surfplattan upplevde hon hur 

barnens inflytande över sitt eget lärande ökade vid samspel emellan barnen (Algassinger 

2012). Öhman (2003) säger i sin bok att pedagogernas uppgift är att sätta tyngdpunkten på 

beteendet i barnens lek, på det som är gott och konstruktivt, för så stärker man barnens själv-

känsla. När pedagogerna utgår ifrån en applikation som öppnar upp för samtal utifrån barnens 

intresse så utvecklas barnens i språk (Gällhagen & Wahlström, 2012). Tillvägagångssättet för 

god process i elevens studiegång är klart och tydligt samtalsmetodik (Vygotskij 2006). Att 

leka hjälper barnet att utveckla en förståelse av sig själv och världen runt omkring (Knutsdot-

ter Olofsson, 2003). 

 

5.1.3 Applikationer  

Pedagogen Daniella påstod att hur stimulans och lärande i lek är bra för språkutvecklingen. 

Hon ansåg att barnens eget skapande av berättelser utvecklas tack vare applikationer. Gunilla 

beskrev att det finns applikationer som hjälper barnens motorik och kroppsuppfattning. Peda-

gogen Sanna påpekade att det finns applikationer som utvecklade barnens kunnande kring 

växter, djur och natur. Yvonne ansåg att det finns applikationer som stödjer barns talspråk där 

barnen får ljuda eller stava tillsammans med andra barn. I intervju med pedagogerna om hur 

arbete med Applikationer och program stimulerar barn till lek och lärande fick jag följande 

svar:   

Daniella arbetar mycket med skapande applikationer där barnen själva får skapa (exempelvis 

med sagoarbete). Hon använder applikationer som är kopplade till deras olika projekt d.v.s. 

olika memorials spel, applikationer där barnen arbetar med turtagning och matematik. Gunilla 

arbetar med utvecklande applikationer som hjälper barnens motorik och kroppsuppfattning. 

Hon använder applikationer som oftast handlar mycket om rörelse och musik. Sanna arbetar 
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mycket med naturen och väljer ut oftast applikationer som har samband med naturen så bar-

nen utvecklar sitt kunnande kring växter och djur. Yvonne använder applikationer som är ett 

komplement till det de arbetar med. Hon arbetar med applikationer som utvecklar barnens 

talspråk där de får ljuda och även stava tillsammans med andra barn.  

Förskoleverksamheten består en del av sång och musik som har varit väldigt viktig i barns 

utveckling. Musik stärker barnets självförtroende även bidrar till en positiva inlärningssituat-

ioner och kan användas tillsammans med andra estetiska uttryck såsom rörelselekar (Gällha-

gen & Wahlström 2012, s.48). Det finns lekar som tränar munmotoriken och samtidigt olika 

språkljud dvs. vid imitation av ljud (Svensson 2005,s.40). Westerlund påpekar i sin bok att 

pedagogerna bör veta när, hur och vad det ska säga för något. Hon beskriver även hur viktigt 

det är att veta vilka ord pedagogerna använder vid bilda riktiga meningar och ha ett riktigt 

uttal (Westerlund 2009, s.99). Svensson anser att teoretikern Vygotskij hävdade människan 

tänker verbalt och hur tänkandet är individens tal till sig själv. Hon fortsätter att genom tän-

kandet formar individen sin inre beteende vid samband med människans beteende till andra. 

På det viset har individen en social karaktär (Svensson 2009, s.33). Knutsdotter Olofsson an-

ser att när barn leker med andra barn så utvecklas den sociala kompetensen och grunden i 

mänsklig samvaro, vilken är: samförstånd, ömsesidighet och turtagande (Knutsdotter Olofs-

son 2003). Skolverket (2010) betonar att förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla 

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. Det 

vill även att man ska se till att barnen utvecklas i sin förståelse för rum, form, läge och rikt-

ning. Skolverket påpekar även att varje barn ska få utveckla sin motorik, koordinationsför-

måga och kroppsuppfattning. Förskolan ska även sträva efter att varje barn utvecklar sin för-

måga att urskilja, utforska, dokumentera och samtala om naturvetenskap och kunna ställa frå-

gor kring detta (skolverket 2010). 

5.1.4 Surfplattan som verktyg för språkutveckling 

 

Vid båda observationerna använde pedagogerna iPad som ett komplementärt pedagogiskt 

hjälpmedel i arbete med barnen. Fördelarna med surfplattan var bland annat att barnen kunde 

använda sig vid inlärning av språk och även att lära sig turtagningen vid samspel mellan bar-

nen.  
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Samtliga pedagoger beskriver hur barn utvecklar sitt språk i samvaro med omgivningen och 

all lek kan ha sina olika kunskaper och sin roll att lära barnet. Aktiviteter är den stora grenen 

där barnen kommunicerar mest och på så sätt lär pedagoger barnen även barnen lär ut sina 

kunskaper till andra barn i omgivningen. Ipad har varit ett komplementär pedagogisk hjälp-

medel vid olika aktiviteter som har varit ett hjälpmedel vid inlärning av språk. Pedagogernas 

mål var att ge barnen förutsättningar för ett kontinuerligt lärande t.ex. ge barnen språkliga 

förebilder och ge den möjlighet att utforska även prova använda språket.  

 

Pedagogerna behöver synliggöra med deras pedagogiska verktyg och möta dem stödja barnen 

så att de kan gå vidare. Sagor berättelser, sånger, ramsor och drama allt ska finnas för deras 

språkinlärning för deras utveckling. Barn behöver något att berätta och barn behöver att någon 

berättar. Surfplattan har en applikation med kamera som kan användas vid videoinspelning 

även för att ta kort. Denna applikation kan användas som en spegel vid arbete med att säker-

ställa ljuden och även var i munnen ljuden bildas dels med munmotoriska övningar.   

Alla barns språkutveckling ser ut på olika sätt till skillnad från vilket samhälle man är upp-

vuxen och tiden som spelar en stor roll inom utveckling. Pedagogerna påpekade även att med 

språkets hjälp får barn kontakt med andra barn och iPad har varit ett hjälpmedel i inlärning av 

språk. 

Enligt pedagogen Daniella är iPad en bra stimulans för barns utveckling och verktyget kan 

användas i olika arbeten. Hon berättar vidare att det är ett väldigt bra språkverktyg då de har 

det i fokus när de arbetar med iPaden. Det finns applikationer som kan användas i de olika 

teman som pedagogen vill arbeta med barnen. Pedagogen Daniella påpekade att surfplattan 

har varit givande när barnen ska följa sin egen utveckling på förskolan. Hon anser att de kan 

reflektera tillsammans med barnen utifrån de arbeten och bilder som har tagits även filmer de 

har gjort. Hon framhävde att barnen kan se sig själva vid video inspelning och kan samtala 

tillsammans med varandra då de ofta arbetar eller leker i grupp. 

 

Enligt pedagogen Sanna är iPad en bra förutsättning där applikationerna används som ett pe-

dagogiskt hjälpmedel. Hon beskriver även att iPad har varit ett stödjande verktyg vid använd-

ning när de är ute i naturen med barnen för att forska kring exempelvis olika sorters blommor. 

Sanna anser att samspelet mellan barnen har fungerat bra, genom att kommunicera med 

varandra och vänta på sin tur. Hon påpekade även att barnen använder surfplattan vid när de 

ska forska kring olika träd. Det har visat sig att barn som innan var ointresserade av naturen 
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fick intresset väckt genom att använda sig av surfplattan till att forska fram namn på olika 

växter tillsammans med andra barn. 

Yvonne beskriver att surfplattan har blivit ett inspirerande verktyg för barnen. Hon påpekar 

att barnen lär sig av varandra utifrån dessa givande applikationer. Enligt pedagogen Gunilla är 

surfplattan ett nytt material och hon ser förutsättningar kring användning i barns motoriska 

utveckling. Hon hade en del frågeställningar kring den nya metoden både för och nackdel. 

Surfplattan visade goda resultat i fråga om hur barnens samarbete ökade och de kunde leka 

ihop genom att se ett videoklipp och göra precis vad videoklippet säger och gör. Hon påpe-

kade även att med surfplattan kan man på ett enkelt sätt spela upp musik och dansa med bar-

nen, där barnen var delaktig i att sätta på och pausa musiken. Gunilla beskrev att de flesta 

barn får idag tillräcklig med teknik hemma i form av tv, surfplatta, dator och även genom att 

spela på föräldrarnas smartphone (iPhone). Alla fyra pedagoger tycker att det är en bra förut-

sättning och att det finns lekfulla applikationer som är pedagogiskt utvecklande hjälpmedel. 

Samtliga pedagogerna beskriver att samspelet har fungerat väldigt bra genom att barnen lär 

sig kommunicera med varandra och vänta på sin tur. Gunilla tycker att det är bra att ha be-

gränsning av teknik efter barns behov. Eftersom surfplattan kan vara opedagogisk om det inte 

introduceras på ett rätt sätt. 

Olofsson påpekar i boken ”lekens värld” att turtagande är svårt för många barn (Knutsdotter 

Olofsson, 2003, s.94). Surfplattan ska vara ett kompletterande redskap för lärande, något som 

Gällhagen och Wahlström i likhet med pedagogerna är noga med att påpeka. Enligt Gällha-

gen& Wahlström bör dessa applikationer introduceras av pedagogen tydligt (Gällhagen& 

Wahlström 2012). 

Om barnens nyfikenhet på språket uppmuntras kan det bli en positiv spiral som leder till 

att barnen når allt högre språklig medvetenhet (Svensson 2005, s. 23).   

Apropå Svensson påpekar Westerlund i boken ” Barn i början - språkutveckling i förskoleål-

dern” att vuxna ska lyssna och ge sig tid att försöka förstå även vara beredd att gå in i dialog 

med barnet.  Hon påpekar även att det är i samspel och dialog som barnet hämtar näring till 

sin lilla språkplanta även i samtal med barnen kan pedagoger lotsa barnet in i språket (Wes-

terlund, 2009, s.91). Westerlund beskriver i sin bok att miljön och aktiviteter kan erbjuda 

grundstenar i språkbygget. Hon påpekar även att språkutvecklingen är beroende av den fy-

siska och kognitiva mognaden av barnets personlighet (Westerlund 2005, s. 91).  John Dewey 
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beskriver i sin bok att när barn visar sina framsteg som görs av dem är det väldigt viktig att 

som pedagog upptäcka denna förmåga (Dewey 2003, s.47).  Pedagogen Sanna konstaterat att 

surfplattan har medverkat med nya pedagogiska möjligheter som tidigare inte har varit möjligt 

eller tydligt svårare att implementera.  

Olika vardagssituationer kan med hjälp av pedagogens kompetens förvandlas till en ro-

lig lek och ett spännande lär tillfälle, det vill säga en situation som leder till att barnet 

vidgar sin förståelse och gör nya erfarenheter (Bjurulf 2013, s.34). 

Säljö påpekar i sin bok att det traditionella fysiska arbetet ersätts av uppgifter som består av 

övervakning, administration och styrning av tekniska och sociala system med delvis nya krav 

på kunskaper och formell utbildning (Säljö 2000, s.239). Författaren Sheridan& Samuelsson& 

Johansson påpekar i sin bok att förskolor med låg kvalitet kan största delen av dagen vara 

planerad och styrd av pedagogerna. Genom detta blir barnen blir mindre delaktiga även har 

fast ram att förhålla sig till och att vissa utrymmen, aktiviteter och material endast kan använ-

das vid specifika tillfällen. Författaren påpekar även att barnens möjlighet att ta egna initiativ 

begränsas med andra ord av att verksamheten är alltför styrd (Sheridan& Samuelsson & Jo-

hansson 2009,s.85). 

Säljö beskriver i sin bok att den nya tekniken bygger in allt mer av våra kunskaper i artefakter 

och system. Han påpekar även att den blir på så sätt alltmer kraftfull och sofistikerad. Han 

fortsätter med att de nya redskap som används i olika miljöer ska vara kompetenta att lösa 

arbetsuppgifter som med historiska mått är mycket komplicerade (Säljö 2000, s.239). 

5.1.5 Lärande i socialt samspel 

Fördelen med att använda sig av surfplattan beskriver Daniella genom att använda olika språk 

applikationer har det skett en stor utveckling i barnens språk. Daniella redogör för vilka kon-

kreta situationer surfplattan kommer till användning:   

iPad har varit ett dokumentationsverktyg som även har hjälpt dem att följa barnens ut-

veckling. Barnen arbetar ofta i små grupper tillsammans med andra barn och där kan de 

se att även de barn som exempelvis inte tar så mycket plats eller pratar så mycket, vågar 

mer och de ser också hur de barnen samtalar mer med varandra. 
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Hon berättade även att vid ett teaterbesök hade de filmat in hela teatern tillsammans med 

några barn. Därefter tittade de på filmen och ett barn som inte pratar svenska alls började för-

söka förklara vad den såg på filmen. Barnet även härmade sig själv och skrattade åt sig själv. 

Det var väldigt stort för dem och även för honom att se sitt egna framsteg.  I en kort beskriv-

ning berättar Sanna om när iPad användes i skogen. Sanna beskriver att iPad som verktyg har 

skapat gynnsammare förutsättningar för utomhusdidaktik. De har kunnat variera läromedlet 

genom att exempelvis fotografera impulsivt i naturen och bara kunnat ta med sig det tillbaka 

till förskolan.  

På så sätt har de på något vis blivit mer deltagande av uppfångsten av upptäckter i naturen. 

Förut har det mest varit pedagogerna som har varit den som fotograferade med vanliga digi-

tala kameror och tagit med sig upptäckterna de sett i naturen. Enlig Sanna arbetar de nu med 

allt detta tillsammans och de har även en bättre dialog kring detta då barnen är mer aktiva. 

Detta har bidragit till att barnen har blivit mer intresserade. 

Pedagogen Yvonne beskriver att hon har sett barn som har utvecklat sitt språk. När barnen 

pratar med pedagogen kring dokumentationer så sker det som en mer intensiv dialog och det 

bidrar till barnens språkutveckling. Hon har sett att verktyget har underlättat för barnen när de 

använder den vid skapelse av en berättelse och barnen har även utvecklat sin förmåga att våga 

prata med varandra. Enligt Gunilla har det varit givande då dokumentation samt sociala sam-

spelet fungerat bättre med iPads hjälp. Hon påpekade även att vissa barn inte kan uttrycka sig 

med ord utan dem använder bilder istället. Pedagogen Daniella anser att iPaden utvecklar bar-

nens språk. Hon beskriver att surfplattan har varit en förutsättning vid barn som har svårt med 

språk. Daniella påpekar även att surfplattan stödjer barnens sociala samspel där bland annat 

när barnen imiterade varandra vid inlärning av ord. Sanna ansåg att surfplattan har hjälpt till 

att föra en bättre dialog där barnen är mer aktiva. Yvonne påpekade att språket har underlät-

tats vid användandet av berättelser där barnen vågade prata med varandra. Gunilla anser att 

det har blivit enklare att dokumentera, samt att det sociala samspelet fungerade bättre med 

hjälp av iPads.  

Diaz påpekar i sin bok att digitalisering av vårt samhälle har de senaste åren gått väldigt fort 

och i den nya moderna samhälle kräver det ett visst mått av digital kompetens. Hon anser 

även att pedagogerna bör vara uppdaterade kring tekniska utvecklingen och ha kunskap kring 

det (Diaz 2012, s.13-15). Som pedagog gäller det att kunna ta tillvaro detta genom att demon-
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strera olika funktioner och rikta barnens uppmärksamhet mot olika tekniska lösningar (Bjurulf 

2013, s.33). Författaren Alexandersson m.fl. anser att idag behöver inte samspelet mellan pe-

dagoger och barn ske i samma fysikaliska rum som förut och detta är med hjälp av kommuni-

kationstekniken, istället kan lärarprocesser ske mellan stora distanser på grund av teknologin 

som bidrar till elektroniskt kommunikation (Alexandersson, Linderoth och Lindö 2001, s.8).  

Författaren Lahdenperä anser i sin bok att den sociala konstruktivismen också betonar att 

känslor och mänskliga förhållanden och relationer utgör sociala konstruktioner, tillkomna i 

det individuella användandet av språket dvs. i samtalet (Lahdenperä 2004, s.22).  

En medupptäckande pedagog bör ta vara på barnens olika erfarenheter och låta dessa 

komma till uttryck i verksamheten (Bjurulf 2013, s.34 ). 

Säljö påpekar att barnet bör kunna kommunicera för att kunna medverka i olika aktiviteter, 

dvs. ha ett språk (Säljö 2000, s.37,88). Leken är en verksamhet där skapande sker och teo-

retikern Vygotskij anser att barnen upplever meningsskapande under leken och hjälper de att 

få grepp om det sociala livet. Han fortsätter att beskriva hur språket har en stor betydelse för 

barns utveckling under leken (Säljö 2000, s119-122). 

Läroplanen för förskolan betonar att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras 

perspektiv. Dessutom att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera kon-

flikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. Ar-

betslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla barnens delaktighet och infly-

tande i dokumentation och utvärderingar. Man kan ta reda på vad och hur barn har för möjlig-

het att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara (Skolverket 

2010).  

Utmaningen ligger här i att kunna utgå från barnens egna erfarenheter och intressen där 

de ofta på ett spontant sätt motoriskt prövar, leker och imiterar (Bjurulf 2013,s.33). 

För en bra dokumentation och utvärdering bör arbetslaget planera i förväg för vad och hur en 

pedagog ska dokumentera fram varje barns utveckling och lärande ska följas upp (Gällhagen 

& Wahlström 2012, s.61). För att kunna stimulera barnen utifrån deras språkliga erfarenheter 

är det viktigt att veta i vilken språklig miljö de barn som ingår i gruppen lever (Svensson 

2005, s.28). 
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Det som gäller i förskolan är att nyttja upptäckarglädjen kan utgöra utgångspunkten för 

att utveckla intresset för hur saker och ting fungerar, det vill säga orsak och verkan samt 

olika tekniska samband (Bjurulf 2013, s. 32-33). 

Vygotskij (2006) anser i sin bok att barn kan skapa tillsammans i en lärande miljö och även 

att det bidrar till ett bättre samspel med varandra.  Algassinger påpekar i sin artikel att det har 

visat sig att när barnen arbetade med surfplattan tillsammans med en pedagog har det sett 

stora vinster i det sociala samspelet Hon anser även att det har fungerat väldigt bra i kommu-

nikationen barnen emellan (Algassinger 2012).  
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6 Sammanfattning och diskussion 

 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur fyra pedagogernas ser på användning av 

iPad i förskoleverksamheten. Jag undersökte även hur surfplattan som pedagogiskt verktyg 

hade för – och nackdelar när det gäller användning i verksamheten. För att få svar på mina 

forskningsfrågor intervjuade jag fyra pedagoger i två olika förskolor, i samma kommun. Jag 

observerade två olika tillfällen vid arbete med iPad i förskoleverksamheten. 

Genom studien har jag fått en tydlig bild över hur de fyra pedagogerna på två förskolor reso-

nerar om iPad i förhållande till samspel mellan barnen och hur de använder dess lek fulla ap-

plikationerna som pedagogisk verktyg för att stödja banens språkutveckling. Samtliga peda-

goger har en tanke bakom användningen av iPad. Surfplattan används på många olika avse-

ende och i många olika sammanhang. Jag utgick ifrån dessa tre frågeställningar: 

 Hur används surfplattan i förskoleverksamheten idag? 

 Använder pedagogerna surfplattan som pedagogiskt verktyg, och i så fall hur? 

 Bidrar surfplattan till det sociala samspelet mellan barnen och mellan barn och peda-

goger? 

 

Hur används surfplattan i förskoleverksamheten idag? 

Pedagogerna kan dra nytta av surfplattor i bland annat i dokumentation, spel, sång, språk, 

matematik, motorik och lek. Enligt pedagogerna kan de stimulera barn genom att använda 

surfplattan som ett komplementärt verktyg i utveckling. Intervjuerna grundar sig i allas sam-

verkan, samspel och lärande. Genom att göra observationerna har en del av syftet uppnåtts. 

För att kunna bidra med ett tydligt arbete om hur informanterna använder det pedagogiska 

verktyget iPad, har jag observerat de vid två olika tillfällen. Alla fyra pedagogerna har en 
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tanke bakom användningen av verktyget. Pedagogerna utgick ifrån vad barnen behövde ut-

vecklas i och arbetade antingen med två eller fem barn. Detta berodde på vilken inriktning 

informanterna ser surfplattan som ett pedagogiskt kompletterande verktyg till övrigt material 

där stimulationen kan ske genom olika lek och lärande applikationer. 

 

Använder pedagogerna surfplattan som pedagogiskt verktyg, och i så fall hur? 

Resultaten hänvisar att det finns mer fördelar än nackdelar. Enligt pedagogerna är fördelarna 

är att surfplattan kan användas som pedagogiskt verktyg där användning sker genom olika 

teman och aktiviteter. Det finns även förutsättningar vid användandet av verktyget där man 

kan ta det med sig ut till skogen utan ett talspråksuttryck sladdar för uppkoppling. Pedagoger-

na använder sig genom lek och lärande applikationer som utvecklar barn i området där barnet 

behöver utveckla sig. Barnen samspelar med varandra och leker fram sina kunskaper genom 

att använda sig av applikationer. Pedagogerna anser att nackdelen kan uppstå vid användning 

av iPad om inte pedagogerna introduceras surfplattan på ett rätt sätt för barnen då begreppet 

att spela blir istället att arbeta. Detta kan även tolkas fel av föräldrar om det inte används på 

ett rätt sätt. Pedagogerna behöver vara tillhands vid arbetande med surfplattan. Sammanfatt-

ningsvis understryker de alla fyra pedagogerna den vuxnes roll som en inspirerande och le-

kande förebild. Detta ståndpunkter kan sättas i relation till Vygotskijs sociokulturella teori där 

han nämner den vuxnes roll gällande den proximala utvecklingszonen hos barnet. De vuxna 

fungerar som stöd med sina erfarenheter och redan utvecklade abstrakt tänkande för problem-

lösningar och strategier för att främja barnets inlärning (Vygotskij 2006). I urval med en krea-

tiv pedagog bidrar iPad till ett modernt och roligt lärande för barnen. 

 

Bidrar surfplattan till det sociala samspelet mellan barnen och mellan barn och pedago-

ger? 

Samtliga pedagoger beskriver att applikationerna har en viktig roll för lärandet i samspel mel-

lan barnen och mellan barn och pedagog. När barnen arbetade med surfplattan ska det enligt 

pedagogerna genom samspel bidra språkets utveckling. Genom undersökningen har jag fått en 

tydlig bild över hur pedagogerna har en viktig roll vid inlärningen. Observationerna och inter-
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vjuerna konstaterade att surfplattan stödjer samverkan, kommunikation och fantasi. Teori-

tekern Vygotskij menar att barn lär sig och klarar av att förstå sin omgivning genom samspel 

med erfarna pedagoger som hjälper barnet att lägga en innebörd i ord (Svensson 1998, s.37). 

Sammanfattningsvis har jag lärt mig hur pedagogerna ser surfplattan som ett pedagogiskt 

kompletterande verktyg till övrigt material där stimulationen kan ske genom olika lek och 

lärande applikationer. Arbetande med iPad har mer fördelar än nackdelar. Detta kan bidra till 

utvecklande pedagogisk stödjande verktyg som används i förskolan genom lek och lärande 

arbetssätt. Hur surfplattan kan användas i förskolan har det varit en givande kunskap för mig 

som blivande pedagog. Min studie bidrar med kunskap om hur iPad kan användas praktiskt i 

förskoleverksamhet. 

Jag har kommit även fram till att pedagoger är i behov av fortsatt forskning och de behöver 

fler kontinuerligt ny forskning om surfplattan där lärandet blir innebördsrikt. 

  

6.1 Vidare forskning 

En sak som fick mig att fundera när jag observerade barnen i förskolan var hur det kommer att 

se ut i framtiden med finmotoriken i dessa små händer. IPad har tagit över en hel del träning 

för motoriken då barn använder sig av verktyget redan vid barnsben. Att spilla färg, göra gips-

figurer, ja allt har praktiskt taget till synes övertagits av en Surfplattan. Den funktionsmässiga 

utvecklingen ökar sociala relationer på bekostnad av den motoriska utvecklingen. Hur kom-

mer den pedagogiska kompletterande verktygets utvecklings implementering i förskolan att 

ge för resultat? Jag har även funderat kring hur surfplattan kan stödja barn med tvåspråkig-

het/flerspråkighet i arbete med språk. Det kommer att bli spännande med en sådan forskning i 

framtiden. Eftersom forskningen i området är begränsad.  
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Otryckta källor 

Intervjuer  

Daniella 2013-10-14, 30 minuter 

Sanna 2013-10-10, 30 minuter 

Gunilla 2013-10-17, 30 minuter 

Yvonne 2013-10-10, 30 minuter 

 

Observationer 

Månen 2013-10-10, 30 minuter 

Stjärnan 2013-10-17, 30 minuter 

 

http://www.skolporten.se/forskning/utveckling/hur-kan-ipads-stodja-larandet-i-forskolan-om-hur-surfplattor-kan-mojliggora-arbetet-med-forskolans-laroplan/
http://www.skolporten.se/forskning/utveckling/hur-kan-ipads-stodja-larandet-i-forskolan-om-hur-surfplattor-kan-mojliggora-arbetet-med-forskolans-laroplan/


 38 

8 Bilagor 

Bilaga1  

Missivbrev 

Hej Pedagoger!  

Jag är en lärarstudent och heter Ayla Karadag. Jag studerar på Södertörns Högskola, till lärare 

i förskolan och grundskolans tidigare år. Jag går sista terminen på lärarutbildningen och ska 

nu skriva mitt examensarbete i form av en C-uppsats. Syftet med uppsatsen är att undersöka 

pedagogernas syn vid användning av iPad. 

 

Jag vill därför ställa följande frågor till pedagogerna:  

Bakgrundsfrågor: 

1. Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

2. Vilka åldersgrupp jobbar du nu? 

 

Huvudfrågor: 

3. Hur definierar du begreppet lek? 

4. Vad har du som pedagog för roll i barns lek och lärande? 

5. Vilken syn har du som pedagog kring användning av den nya tekniken Ipad och hur 

kan det relateras till lek och lärande? 
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 Fördel 

 Nackdel 

6. Vilka appar använder du som pedagog för att stimulera barn till lek och lärande? 

7. Ger Ipad en bra förutsättning till barns utveckling?  

8. Hur länge har du använd Ipad i arbete med barns lek och lärande i förskolan? 

9. Kommer du som pedagog att använda Ipad framöver i barns lek och lärande? 

10. Har du några goda resultat kring användning av Ipad i lek och lärande? 

11. Finns det något övrigt du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

Observationsmall 

Datum:  

Närvarande personer:  

 

Observatörens namn: 

 

Lokal: 

 

Hjälpmedel: 

 

Hur använder barnen/pedagogen ipaden? Vilka appar väljer pedagogerna för lek och lärande? 

 

 

Hur beter barnen sig? Kroppen/ ljud/ord? 

 

 

Tillsammans med en pedagog eller ensamma? 

 

 


