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Sammanfattning 
 

Syftet med vår studie är att undersöka ”pedagogers förhållningssätt till iPads och hur de 

använder dessa i förskoleverksamheten”. Forskningsfrågorna som vi utgår från är ”hur 

beskriver pedagoger sitt eget förhållningssätt till iPads?” samt ”hur används iPads i 

förskoleverksamheten?” 

 

Under vår studietid har vi upplevt den framfart som arbetet med digitala verktyg, främst iPads, 

haft. Genom erfarenheter och observationer som vi har gjort under vår VFU har vi kunnat 

identifiera att arbetet med iPads brister då många pedagoger på våra VFU-platser uttryckt att 

de saknar kompetens och därför prioriterar annat. Då den kommande revideringen av förskolans 

läroplan innehåller nya mål gällande bland annat digitala verktyg anser vi att det är relevant att 

undersöka detta område.  

 

För att kunna undersöka användning och förhållningssätt till iPads i förskolan valde vi att 

använda en kvalitativ metod i form av intervju med öppna frågor. Vi valde denna metod då vi 

ville få ett så brett helhetsperspektiv som möjligt samt för att pedagogerna skulle få möjlighet 

att svara med sina egna ord. Vår studie genomfördes på fyra olika förskolor i samma kommun, 

två av förskolorna var privata och två var kommunala. Det var sammanlagt 13 respondenter 

som medverkade varav fem var förskollärare, sex var barnskötare samt två var resurspersoner.  

 

Resultatet som vår studie gav oss kunde vi dela upp i olika teman. Dessa teman är: Hur iPads 

används, vilket förhållningssätt och vilken samsyn som finns i arbetslaget, det nya målet i 

förskolans läroplan samt hinder mot ett pedagogiskt arbete med iPads enligt respondenterna. 

Sammanfattningsvis visade resultatet att iPads används sparsamt på de flesta förskolor i vår 

undersökning. Svaren visar att respondenterna tror att detta beror på tidsbrist samt brist på 

resurser i form av tillgång till iPads. iPads användes mest av pedagogerna som deras 

arbetsverktyg där de dokumenterar, checkar in och ut barn, mejlar etc. och inte så mycket 

tillsammans med barnen. I de arbetslag som vi har undersökt fanns det nästan ingen samsyn 

men däremot upplevde sig vissa ha ett gemensamt förhållningssätt gällande arbetet med iPads. 

Nästan alla respondenter hade en medvetenhet om att det skulle bli ett nytt mål i läroplanen 

som handlar om digitala verktyg, men många var skeptiska till förändringen. Många 

respondenter beskrev även vissa hinder som de upplevde som problematiska för att kunna utföra 

sitt arbete på det sätt de önskat. Några av dessa hinder var tidsbrist, brist på resurser, stora 

barngrupper, dåligt stöd från chef samt brist på kompetensutveckling. 
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INLEDNING 
Idag är det ett faktum att iPads används i svenska förskolor med ett tydligare pedagogiskt syfte 

än vad som tidigare har varit fallet (Marklund 2015, s. 236). Den framfart som vi har kunnat 

identifiera under vår studietid och som belyst arbetet med iPads i förskoleverksamheten har 

intresserat oss båda, framförallt hur iPads idag används i barngrupp och om detta arbete 

tillgodoser de kommande målen i läroplanen (Läroplan för förskolan, Lpfö18). 

Regeringskansliet (2017) har kommit fram till att arbetet med digitala verktyg ska bli en del av 

förskolans läroplan eftersom det i nuläget saknas kunskap och medvetenhet kring hur pedagoger 

kan stärka barns digitala kompetens. Då vi under vår VFU har kunnat identifiera brister i arbetet 

med iPads i barngrupp och eftersom digitala verktyg kommer att synliggöras som ett tydligare 

mål i läroplanen, anser vi att det är viktigt att uppmärksamma arbetet med iPads i förskolan. 

Marklund (2015, ss. 236-248) beskriver att pedagogerna själva behöver ges möjlighet att kunna 

bli uppdaterade om förändringen i förskolans uppdrag genom läroplanen och själva vilja arbeta 

på ett stimulerande sätt. Detta förhållningssätt bidrar till insikt om vikten av att de besitter 

digital kompetens och kunskap som de sedan ska vidarebefordra till barnen. Det finns även de 

som är skeptiska till att arbeta med iPads i förskolan. Kristensson (2014, ss. 25-26) menar att 

en del av den kritik som pedagoger har gällande användandet av lärplattan i förskolan är att den 

kan användas felaktigt och bli en avlastning i verksamheten, vilket i sin tur kan leda till 

konsekvenser för barnens lek och samspel då de blir passiva vid för mycket tid med lärplattan. 

Eftersom vi är intresserade av ämnet digitala verktyg vill vi undersöka djupare kring pedagogers 

förhållningssätt till arbetet med iPads i förskoleverksamheten. Vi anser att det saknas kunskap 

kring hur pedagoger kan arbeta med iPads i förskoleverksamheten, utifrån de erfarenheter och 

observationer vi gjort under vår utbildning. Anledningen till att vi valt just iPads och inte andra 

lärplattor beror på att det är just iPads som används på de förskolor som vi gjort vår studie på.  

 

SYFTE 
Syftet med vår studie är att undersöka ”pedagogers förhållningssätt till iPads och hur iPads 

används i förskoleverksamheten”.  

FORSKNINGSFRÅGOR 

- Hur beskriver pedagoger sitt eget förhållningssätt till iPads? 

- Hur används iPads i förskoleverksamheten? 

 

DEFINITIONER AV BEGREPP 
Nedan följer en kort beskrivning av begrepp som vi använder i vår text, vilka kan behöva 

definieras för förståelsen av sammanhanget i texten.  

 

VFU: Verksamhetsförlagd utbildning som vi haft under studietiden vilket innebär att vi haft 

praktik inom förskoleverksamheten.  

 

Agency: Barns deltagande och förmåga att agera i särskilda situationer, hur de självständigt kan 

göra val och agera i olika situationer. Barns ”agency” påverkas av hur bekanta och bekväma de 

är i den situation de befinner sig i samtidigt som sociala maktfaktorer och frågor om ansvar 

påverkar hur de kan agera (Petersen 2015, s. 12). 
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Undervisning: Med begreppet undervisning syftar vi på att någon meddelar sin kunskap till 

någon annan, exempelvis meddelar en lärare sin kunskap om iPads till barn.   

 

BAKGRUND  
Vi har valt att utgå dels ifrån de befintliga och kommande styrdokument som berör 

förskoleverksamhet samt artiklar som belyser pedagogers syfte och arbetssätt kring arbetet med 

iPads. Många av de artiklar vi funnit lyfter både pedagogers arbetssätt samt hur barnen upplever 

arbetet med iPads. Då vi valt att fokusera på pedagogers förhållningssätt var vi överens om att 

det var detta innehåll i artiklarna som var mest relevant för oss och som vi även lagt vårt fokus 

på.  

Styrdokument 

På senare tid har det framkommit att begreppet undervisning tolkas på olika sätt ute i 

förskoleverksamheter. Skolinspektionen (2018) har skrivit en rapport som visar att många 

pedagoger är osäkra på vad just undervisning innebär och hur de ska undervisa i förskolan. 

Under vintern 2016 fick regeringen ett förslag från Skolverket om hur exempelvis digital 

kompetens skulle kunna ingå tydligare i förskolans läroplan. De fick då vänta men i den nyaste 

revideringen som kommer 2019 har digital kompetens nu skrivits in som strävansmål (Kling 

2017).  

 

I dagens aktuella Läroplan för förskolan (98 rev. 2016, s. 7) finns det ett uppdrag som berör 

arbetet med digitala verktyg:  
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer (…) utgör både innehåll och metod i 

förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, 

konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas 

såväl i skapande processer som i tillämpning” 

 

I den reviderade läroplanen kommer förskollärarens ansvar att tydliggöras med en särskild 

riktlinje med fokus på digital kompetens som lyder: förskollärare ska ansvara för att varje barn 

”får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande” (Skolverket 

2018). 

 

Världen vi lever i förändras snabbt och digitaliseringen ökar ständigt. Därför ska förskolan 

lägga den grund som ger barnen möjlighet att kunna tillägna sig kunskaperna som det moderna 

samhället kräver (Skolverket 2018).  
 

Forskning om iPads i förskolan 

Jernes och Engelsens (2012) syfte med sin forskning var att undersöka hur barnen samspelade 

med varandra när de använde iPads. Metoderna som användes var observation, anteckningar, 

intervjuer, videoinspelningar samt pedagogers egna anteckningar från vad de tidigare 

observerat. Resultatet de fick fram var att de pedagoger som inte använder iPads med ett 

pedagogiskt syfte kan bidra till barns exkludering från barngruppen när barnen använder iPads. 

Anledningen till detta är att barn lätt isolerar sig med iPads och inte vill samspela med andra 

samt att det finns en risk att barnen inte har någon tidsuppfattning som talar om hur länge de 

varit isolerade om ingen pedagog är närvarande och stöttar. Shifflet, Toledo & Mattoon (2012) 

hade som syfte att undersöka vilken påverkan ny teknik har på små barns inlärning i förskolan. 

Detta gjorde de genom metoden att introducera iPads för barnen i små grupper. Sedan 

observerades och dokumenterades barnens och pedagogens användande av iPads. Resultatet 
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visade att många pedagoger var osäkra på hur de skulle kunna använda iPads i verksamheten 

och blev därför negativt inställda till att interagera med den. Syftet som Marklund (2015) hade 

var att öka förståelsen för de frågor om iPads som förskollärare har gällande hur de kan 

användas i undervisningssyfte i förskolan. Metoden som användes var att välja ut och 

studera/observera två nätverksgrupper online. I resultatet framgick det att många pedagoger 

upplever en brist på kunskap kring iPads och har därför mycket funderingar och tar hjälp av 

varandra genom forum online. Petersens studie (Petersen 2015) syftade till att öka kunskapen 

om barns ”agency” och användning av iPads i förskolan med specifikt fokus på designens 

innebörd. Metoden som användes var att barnen videofilmades när de interagerade med iPads 

för att kunna identifiera hur iPads användes samt hur barnen kommunicerade kring iPads. 

Denna metod kan även kallas för en videoetnografisk ansats. I studiens resultat framgick det att 

den app som barnen valde påverkade hur de interagerade med både iPads och varandra. 

Laidlaws och So-Har Wongs (2016) syfte var att studera hur pedagogers strukturer och 

föreställningar används för att skapa nya beskrivningar och tillvägagångssätt för att kunna förstå 

barns inlärning. I sin metod utgick de från två tidigare studier. I resultatet fick de fram att barn 

lägger mycket tid och stor vikt vid att få förståelse för innehållet i en app. Syftet som Ljunggren 

(2016) hade i sin forskning var att utveckla pedagogers förståelse för hur de kan bidra till en 

flerspråkig miljö utifrån olika digitala verktyg som redskap. Metoden som Ljunggren (2016) 

använde sig av var att samtala med observatörer och pedagoger, men även föräldrarna var 

inkluderade. Resultatet visar på en brist hos pedagogers medvetenhet i hur de kan forma sitt 

arbete med digitala verktyg i förskolan. Ashbrooks (2017) syfte var att bidra till ökad 

medvetenhet samt kunskap hos pedagoger gällande arbetet med iPads och varför iPads ska 

inkluderas i verksamheten. Den metod som användes innebar en utgångspunkt i tidigare 

undervisningsstrategier samt observation av pedagogernas förhållningssätt. I resultatet 

framgick det att pedagoger upplever sig sakna medvetenhet samt kunskap i hur de ska interagera 

med och använda sig av iPads i förskolan (Ashbrook 2017). Våra urvalskriterier samt sökning 

i databaser finns att tillgå i bilaga 1. 

 

Laidlaw och So-Har Wong (2016, s. 30-39) beskriver att barn befinner sig i en värld som 

utvecklas snabbt vilket innebär att användandet av digitala verktyg ständigt behöver anpassas 

till vardagen. Laidlaw och So-har Wong (2016, s. 30-29) lyfter därför att barn redan i tidig ålder 

ska få kunskap om digitala verktyg. I dagens samhälle går det inte att undvika att digitala 

verktyg förekommer i barns vardag. Ljunggrens (2016, s. 611) forskning visar vikten av att i 

förskolan använda sig av digitala verktyg, såsom iPads, för att kunna möta barnens vardag och 

deras tidigare erfarenheter. I och med att även vuxna befinner sig i denna snabbt utvecklande 

värld kring digitala verktyg saknas även kunskap hos dem (Ljunggren 2016, s. 611). I förskolan 

är det mycket ny information om digitala verktyg att ta in för pedagogerna, vilket gör det svårt 

för dem att ta till sig all information. Marklund (2015, ss. 236-248) lyfter att många pedagoger 

upplever att de behöver stöd i forskning, erbjudande till kompetensutveckling samt relevant 

litteratur i samma takt som iPads introduceras i praktiken. Marklunds (2015, s. 247) forskning 

visar att många pedagoger i förskolan frågar sig hur man ska använda iPads korrekt i 

utbildningssyfte och vilka praktiska tillämpningar som kan vara användbara i verksamheten, 

vilket de diskuterar i olika sociala nätverk.  

 

Pedagogers förhållningssätt 

Något vi kunnat utläsa i artiklarnas resultat är att pedagogernas förhållningssätt till digitala 

verktyg har en stor inverkan på barnens lärande. Ljunggren (2016, s. 606) har i sitt 

forskningsresultat identifierat att förhållningssättet som pedagoger har till digitala verktyg samt 

hur de introduceras lägger en stor grund till barnens inställning till digitala verktyg. Genom att 
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ha iPads tillgängliga för barn i förskolan leder detta till nya typer av interaktioner mellan 

pedagoger och barn. Tidigare har det traditionellt sett varit så att barn svarar på pedagogers 

frågor. Om pedagoger nu är medaktörer i barns användande av iPads kan det leda till andra 

typer av interaktioner så som att barnen berättar och ställer frågor till pedagogen (Ljunggren 

2016, s. 609). Slutligen visar Laidlaw & So-Har Wongs (2016, s. 32) forskning att digitala 

verktyg har blivit en del av barnens vardagliga kunskaper då iPads och andra digitala verktyg 

faktiskt utvecklar barns lärande genom pedagogers närvaro och förhållningssätt. Även Petersen 

(2015, s. 17) lyfter i sitt resultat vikten av att pedagogers förhållningssätt formar barnens 

möjlighet till lärande. Petersen (2015, s. 28) visar i sin forskning även att pedagoger som kan 

använda iPads på ett medvetet sätt kan inse att de kan använda iPads som en resurs för lärande. 

Ett problem som Jernes & Engelsen (2012, s. 289) identifierat i sin forskning är att många 

pedagoger upplever en svårighet vid användandet av iPads då de känner att de inte vet vad som 

bör prioriteras utan fokuserar mer på att formulera regler gällande användandet av iPads i 

verksamheten. Ashbrook (2017, s. 20) har i sitt resultat noterat att barn behöver få tid på sig att 

lära sig de nödvändiga färdigheter som krävs för att använda digitala verktyg, vilket endast kan 

ske genom att de får tillgång till att använda dessa.  

 

Ytterligare ett problem som vi har kunnat identifiera utifrån våra artiklar är att det finns en risk 

att iPads kan leda till exkludering. Jernes & Engelsen (2012, ss. 290-293) har i sin forskning 

kommit fram till att om pedagoger inte är närvarande när barn sitter med iPads kan de lätt bli 

isolerade från de andra barnen, vilket i sin tur kan leda till mindre utvecklad social kompetens. 

Petersen (2015, ss. 15, 60) identifierar i sitt forskningsresultat att pedagogers syfte bör vara att 

ha ett lärande i åtanke när barnen sitter med iPads. Barnens syfte med att använda iPads upplevs 

däremot ofta vara att spela spel på den vilket tydliggör att båda parters syfte skiljer sig åt. Jernes 

& Engelsen (2012, s. 283) visar i sin forskning att det även finns de pedagoger som betraktar 

digitala verktyg som en del av barnens fria lek och tar därför ett steg tillbaka då barnen använder 

iPads. Om dessa pedagoger istället skulle vara mer aktiva och närvarande i barnens användning 

av digitala verktyg, så skulle barnens upplevelser samt inlärningsförmåga vidgas (Jernes & 

Engelsen 2012, s. 283). Ett par av artiklarnas resultat visar att vid avsaknad av pedagogiskt 

syfte används iPads i barnens fria lek och ofta som en avlastning (Petersen 2015, ss. 15, 60 & 

Jernses & Engelsen 2012, s. 283). Jernes & Engelsen (2012, s. 293) visar även i sin forskning 

att genom att pedagoger arbetar med iPads på ett medvetet sätt, så skulle det kunna ge barnen 

varierande lärandesituationer som är anpassade till varje enskilt barns förutsättningar. För att 

kunna erbjuda barnen stimulerande lärandesituationer tillsammans med iPads behöver 

pedagoger vara medvetna om att val av applikationer påverkar lärandet (Petersen 2015, ss. 11-

12, 60). Flewitt, Messer & Kucirkova (2014 se Petersen 2015, s. 16) menar att just detta kan 

möjliggöra ett lustfyllt och flexibelt lärande.  

 

Teoretiskt perspektiv 

Teorin som vi anser är mest relevant utifrån vår forskning är det sociokulturella perspektivet 

med inriktning mot mediering. Ett sociokulturellt perspektiv bygger på att barns lärande sker i 

olika termer, de skapar innebörd, förståelse och kunskap om något specifikt genom att 

kommunicera och samspela gällande det som pedagogen vill att barnets fokus ska riktas mot. 

Lärandet blir därför en fråga om kommunikation mellan pedagog och barn om dessa specifika 

innehåll, även kallade lärandeobjekt och aspekter av innehållet. Pedagogen behöver ha 

medvetenhet om barns tidigare erfarenheter och vara närvarande för att kunna skapa lärorika 

situationer utifrån barnets förutsättningar (Pramling Samuelsson & Williams 2015, s. 18). I Lpfö 

98 (rev. 2016 s. 6) finns uppdraget att ”förskolan ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer 
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och att barn med de egna erfarenheterna som grund försöker förstå och skapa sammanhang 

och mening”. 

 

Mediering är ett centralt och grundläggande begrepp inom det sociokulturella perspektivet. 

Mediering innebär att olika medier, exempelvis artefakter, språk, drama etc. samverkar i en 

situation och på så sätt påverkar barns lärande. Inom förskoleverksamheten är det relevant för 

pedagoger att med respekt för individen varsamt, tålmodigt och gradvis ge barnen 

förutsättningar för att kunna öppna kunskapens värld och få erfarenheter genom lärande. Ett 

medierat lärande är en utmaning för dagens pedagoger då det finns två aspekter att ta hänsyn 

till, dessa är lärande (kunskap) och meningsskapande (identitet). Många pedagoger upplever att 

de behöver välja mellan att satsa på antingen lärande eller meningsskapande. Utmaningen är att 

förena dessa aspekter och försöka skapa både emotionella och intellektuella broar mellan 

aspekterna, det är detta som är medierat lärande. Medierat lärande har bidragit till att en 

mångfald av flera olika pedagogiska praktiker har vuxit fram (Amhag, Kupferberg & Leijon 

2013, ss. 7-9). 

 

METOD OCH GENOMFÖRANDE 
I vår studie valde vi att använda oss av en kvalitativ metod i form av intervju. Startpunkten i ett 

sådant arbete är att definiera och precisera vad undersökningen ska få fram (Hjalmarsson 2014, 

s. 157). Därför började vi med att formulera vårt syfte. Vi valde sedan utifrån vårt syfte att 

intervjua pedagoger om hur de arbetar med digitala verktyg i praktiken och vad de själva har 

för förhållningssätt. Christoffersen och Johannessen (2015, s. 83) beskriver att forskare kan få 

fylligare och mer detaljerade beskrivningar från respondenterna med en flexibel metod som 

exempelvis intervju jämfört med många andra metoder. Anledningen till att det blir mer 

detaljerade svar är för att samtal ger en inblick i respondenternas värld och samtal är viktiga för 

att förstå och bekräfta varandra, kunna ställa följdfrågor eller kommentera vad som sägs i en 

intervju. En kvalitativ intervju har inte en struktur av en intervju där forskaren bara ställer frågor 

som respondenten ska svara på utan strukturen är mer av en dialog, ett samtal med en tydlig 

struktur och syfte. Forskaren vill förstå vad respondenten beskriver och strukturen som beskrivs 

är att forskaren ställer frågor, respondenten svarar och beskriver relevant innehåll från sin 

vardag och forskaren följer sedan upp respondentens svar under intervjun (Christoffersen & 

Johannessen 2015, s. 83). Sociala fenomen som inträffat i respondentens liv är svåra att beskriva 

i andra typer av metoder. Genom intervju med öppna frågor, där det inte finns några 

svarsalternativ, får respondenten möjlighet att själv berätta om sina erfarenheter med sina egna 

ord. Detta leder till möjligheten att få fram fler nyanser i respondentens svar (Christoffersen & 

Johannessen 2015, s. 84). Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer, vilket 

innebär att intervjuerna bygger på en intervjuguide som blir intervjuernas utgångspunkt. 

Frågorna i en semistrukturerad intervju är öppna och respondenterna formulerar svaren själva, 

vilket innebär att forskaren har mindre inflytande på hur svaren formuleras än vid frågor som 

har svarsalternativ. Att använda samma frågor i alla intervjuer är en typ av standardisering 

(Christoffersen & Johannessen 2015, s. 85). Vi valde att ha nio öppna frågor i vår intervju varav 

några frågor hade följdfrågor. Dessa frågor finns bifogade i bilaga 2 i slutet av denna studie. 

Att ha färdiga frågor gjorde att intervjuernas resultat inte tog lika lång tid att sammanställa då 

det i standardiserade svar tydligare framgår teman och det är lättare att systematisera och 

analysera, eftersom forskaren kan analysera fråga för fråga och på så sätt enkelt jämföra svaren 

(Christoffersen & Johannessen 2015, s. 85). Christoffersen och Johannessen (2015 s. 85) 

beskriver en nackdel med att göra helt standardiserade intervjuer vilket är att intervjun blir 

mindre flexibel och att intervjuerna inte kan skräddarsys och göras helt personliga efter de olika 

respondenterna, vilket de kan göras i en helt öppen intervju.  
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Forskningsetik 

Forskare ska kunna motivera sina metoder samt hur de kunnat bidra med svar till de frågor som 

ställts (Vetenskapsrådet 2017, s. 25). Ärlighet, tillförlitlighet, opartiskhet och oberoende, öppen 

kommunikation samt rättvisa är några av de etiska principerna som forskare bör ta hänsyn till 

under sin forskning vid exempelvis intervjuer. Dessa begrepp är svåra att definiera men genom 

att man tar hänsyn till dessa inom kvalitativ metod skapar det ramar för en god forskningssed 

(Vetenskapsrådet 2017, s. 69). Fyra begrepp inom etik och moral som forskare har som krav att 

utgå ifrån är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Christoffersen och Johannessen (2015 s. 46) beskriver dessa begrepp och 

börjar med informationskravet som innebär att forskaren ska ge information om forskningens 

syfte till de berörda. När det kommer till samtyckeskravet handlar det om att 

forskningsdeltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan i studien. 

Konfidentialitetskravet belyser vikten av att hantera all information som deltagarna ger helt 

anonym samt skyddad från obehöriga. Till sist beskrivs nyttjandekravet där det framgår att den 

information som samlas in under forskningen endast får användas för just det aktuella 

forskningsändamålet.  

 

Vi har under vår studie följt ovanstående krav. För att följa informationskravet började vi med 

att skriva ett informationsbrev, även kallat missivbrev (se bilaga 3), som vi skickade ut till de 

förskolor vi valde att göra vår undersökning hos. När vi sedan träffade respondenterna som 

tackat ja till att delta i vår studie gav vi även en kort muntlig information om varför vi gjorde 

intervjuerna och vad som gällde avseende de resterande kraven. Samtyckeskravet tillgodosedde 

vi genom att informera våra respondenter om att de när som helst under intervjun kunde avbryta 

intervjun samt att de hade möjlighet att dra sig ut i efterhand och vi då skulle avlägsna den data 

vi samlat in från just den respondenten. De fick även skriva på en samtyckesblankett (se bilaga 

4) för att delta i intervjun. För att tillgodose konfidentialitetskravet var vi noga under 

intervjuerna att aldrig använda respondentens namn. Vi sparade de inspelade filerna på 

högskolans eget forum för drive där ingen kan komma åt filerna. Vi sparade filerna utan att 

skriva namnet på respondenten samt att vi använt fiktiva namn på respondenterna: Anna-Karin, 

Sara, Frida, Joachim, Fia, Linus, Marina, Fanny, Sofie, Jonas, Alexandra, Patricia samt Sanna. 

I våra egna anteckningar har vi även behandlat förskolorna anonymt. De fyra förskolor som vi 

gjort vår undersökning på har varit förskola A, B C och D. Nyttjandekravet följde vi genom att 

informera respondenterna om att de uppgifter och den information de gav oss inte skulle komma 

att användas till något annat än den undersökning vi presenterat.  

 

Reliabilitet och validitet 

Ett forskningsresultat behöver ha tillförlitlighet och trovärdighet vilket även benämns som 

reliabilitet och validitet. Inom reliabilitet finns två skilda begrepp. Dessa är test-retest samt 

interreliabilitet. Skillnaden mellan dessa begrepp är att inom test-retest reliabiliteten utför 

forskaren samma undersökning med jämna mellanrum för att kunna undersöka om resultaten 

blir densamma vid de olika tillfällena, vilket i sådana fall tyder det på hög reliabilitet. När det 

gäller interreliabilitet är metoden att låta flera olika forskare utföra samma undersökning. Om 

alla forskare får samma resultat av undersökningen så visar det på hög reliabilitet 

(Christoffersen & Johannessen 2015, ss. 21-22). I vår undersökning har vi använt metoden 

intervju och i slutet av detta arbete finns våra intervjufrågor bifogade vilket gör att andra som 

vill utföra samma undersökning kan göra det. Det som skulle kunna leda till att resultaten blir 
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olika är att det antingen har blivit skillnad i arbetet med iPads på dessa förskolor eller att det är 

andra förskolor som undersökts.  

 

Det andra begreppet, validitet, innebär att studiens genomförande ska skapa en så relevant 

undersökning som möjligt. Inom validitet finns tre skilda begrepp. Christoffersen och 

Johannessen (2015, s. 22) beskriver begreppsvaliditet vilket innebär den relation som finns 

mellan undersökningsfenomenet och konkreta data. Brinkkjaer & Høyen (2013, ss. 104-105) 

beskriver de två resterande begreppen, intern validitet och extern validitet. Intern validitet 

fokuserar på vad respondenterna, alltså de medverkande i studien, har gett uttryck för i sina svar 

kring det forskaren undersöker i sin studie, alltså hur trovärdiga slutsatser forskaren dragit i sin 

studie i relation till det undersökta. Extern validitet fokuserar i stället på vilka slutsatser som 

kan dras utifrån resultatet i studiens undersökning när det gäller generaliserbarhet.  

 

För att göra en relevant undersökning valde vi att avgränsa vår studie till pedagogers 

förhållningssätt och kunde på så sätt göra undersökningen relevant genom att intervjua just 

pedagoger som är verksamma i förskolan. Vi formulerade frågor som vi ansåg skulle kunna ge 

oss den information som vi behövde till vår forskning. Validitetsbegreppet har en stark koppling 

till kvantitativa studier där syftet är att mäta det som forskaren avser att mäta, där det som kan 

mätas i siffror är det som kan ge en valid kunskap. Kvale (1996, s. 252) visar att validitet även 

går att finna i kvalitativa studier då forskaren i sin studie har bildat sig en karta utifrån 

vetenskaplig kunskap som sedan jämförs med hur det ser ut i praktiken som undersöks. 

Validiteten skapas då utifrån som Kvale (1996, s. 252) beskriver som ”hur väl kartan stämmer 

överens med världsbilden”.  

 

Analysarbete 

”Kvalitativa data talar inte för sig själv. De måste tolkas” skriver Christoffersen & Johannessen 

(2015, s. 106). Två begrepp som analys av kvalitativa data innefattar är just analys och tolkning, 

vilka lätt glider in i varandra men kan skiljas åt i tanken. I en analys delar forskaren upp 

undersökningens data i minde beståndsdelar för att kunna finna budskap, meningar eller 

mönster i materialet. När denna data är analyserad kan forskaren då dra en slutsats som ska 

kunna besvara forskarens frågeställningar i arbetet. För att även uppnå syftet med 

undersökningen försöker forskaren förklara och förstå data utifrån analysen, vilket görs genom 

att tolka analysen och granska vilka konsekvenser analysen och slutsatserna har för det som 

undersökts (Christoffersen & Johannessen 2015, s. 106). Roos (Roos, 2014) trycker på vikten 

av att ha ett neutralt analysarbete för att kunna undvika tolkningar och på så sätt stärka 

trovärdigheten för forskningen (Roos 2014, s. 55).  

 

Efter det att våra intervjuer var inspelade så delade vi upp dem mellan oss för att vara så 

tidseffektiva som möjligt. Vi transkriberade alla intervjuer innan vi påbörjade vårt analysarbete. 

Varje intervju tog i snitt 20 minuter, vilket innebar att vi hade drygt fyra timmars inspelad tid 

att transkribera. När vi transkriberat, skrivit ut och samtalat om transkriptionerna kom vi fram 

till nio teman som intervjuerna hade gemensamt. Vi skrev upp dessa teman på olika papper och 

sedan påbörjades analysarbetet. Vi läste igenom alla intervjuer igen och sedan började vi klippa 

ut citat från de som vi sedan klistrade på dessa olika temapapper beroende på vilket tema de 

tillhörde. Vi kunde då tydligare se likheter och skillnader som respondenterna hade i sina svar 

och det blev något lättare för oss att analysera svaren. Vi upptäckte att ett av de teman vi lagt 

upp i förväg inte fick några citat. De hade vi placerat under andra teman där de passade bättre 

samtidigt som vi fick många citat över som inte passade något av våra befintliga teman. Då fick 

vi analysera dessa citat och vi upptäckte att alla dessa hade något gemensamt så då blev det ett 
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nytt tema. De teman vi hittade underlättade vårt arbete med resultatdelen då vi kunde skriva in 

dessa som underrubriker. Dessa teman var: hur används iPads, förhållningssätt/samsyn i 

arbetslaget, nytt mål i Lpfö samt hinder. 

Urval 

Vi valde att göra vår undersökning på fyra förskolor i en mindre kommun i Mellansverige. 

Respondenterna var 13 pedagoger som var fem förskollärare, sex barnskötare samt två 

resurspedagoger. Anledningen till att vi valde fyra olika förskolor i samma kommun var för att 

vi ville få ett så brett helhetsperspektiv på arbetet med iPads på förskolorna i kommunen som 

möjligt, oavsett om det gäller privata eller kommunala förskolor. Christoffersen och 

Johannessen (2015, ss. 53-54) beskriver att en homogen målgrupp, alltså om personerna i 

undersökningens målgrupp är lika varandra enligt olika kriterier behöver forskarna inte lika 

många respondenter som undersökningar som har en heterogen målgrupp, alltså där personerna 

i undersökningens målgrupp är olika varandra. Våra respondenter är alla anställda på förskolor 

som ligger i samma kommun i Mellansverige och iPads finns på alla dessa förskolor. Vid 

tidsbegränsade självständiga arbeten vid lärarprogrammet, likt denna undersökning, som har 

små ekonomiska medel brukar antalet respondenter vara ungefär 10, ibland färre 

(Christoffersen & Johannessen 2015, s. 54). För att rekrytera respondenter skrev vi ett 

informationsbrev som vi skickade ut till de förskolor som vi valt att göra undersökningarna på 

och ungefär en vecka senare skickade vi ut mejl eller sms där vi frågade pedagogerna om de 

var intresserade av att ställa upp. Då fick vi kontakt med våra respondenter och kunde avtala en 

tid och en plats då intervjun skulle äga rum. Detta är de två första av tre steg som Christoffersen 

och Johannessen (2015, s. 62) beskriver i den rekryteringsprocess som forskare gör för att få 

tag i respondenter. Det tredje steget är att respondenterna dagen före intervjun får en påminnelse 

(Christoffersen & Johannessen 2015, s. 62). Detta steget är något vi inte följde då vissa 

intervjuer blev inbokade för att intervjuas samma vecka som vi fick kontakt med 

respondenterna och då ansåg vi att det var tillräckligt.  

 

RESULTAT 
Utifrån den data vi samlat in under våra intervjuer har vi analyserat och kunnat identifiera en 

del teman som återkommer i alla intervjuer. Dessa redovisar vi för här nedan.  

 

Hur används iPads? 

 

”Barnen här är intresserade av siffror och bokstäver och vi har börjat att titta på pedagogiska program 

en dag i veckan, just nu kollar vi på matematiklandet... Vilket är jättekul... Barnen får en helt annan 

inblick och pratar mycket om det, så det är säkert mycket mer vi skulle kunna använda den till...” - Fanny 

 

Det vi kunnat utläsa från alla intervjuer är att iPads främst används till dokumentation. På 

många av de undersökta förskolorna används den även till att checka in och ut barn under 

dagarna. På en del förskolor får barnen själva fotografera vad de gjort och sedan berätta för 

varandra eller för föräldrar om det. Jonas beskriver en positiv situation som ofta uppstår på 

förskolan då pedagogerna och barnen fotograferar av en bok där bilderna sedan kopplas ihop 

till storbild/projektor så att alla kan se samtidigt. Detta bidrar till högläsning för fler utan att det 

sker några avbrott. Andra användningsområden som respondenterna beskrivit är 

informationssökning, miniröris, musik, ljudsagor, filminspelning, temaarbeten samt olika appar 

så som mattekungen, Bornholmslek, UR samt teknikappar som Pettson och Findus. ”Vi tar fram 

iPads när det behövs och om vi vill ta reda på fakta om någonting så är det ett bra sätt att 
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använda iPads, det blir ett stöd i vardagen” berättar Patricia. Fanny berättar att iPads används 

sparsamt då pedagogerna fått instruktioner från sin chef att barnen inte behöver sitta med iPads 

på förskolan eftersom de gör det tillräckligt mycket hemma. Fanny tror att det kan finnas 

mycket positivt med att använda på iPads, vilket hon tror att chefen skulle kunna acceptera om 

det presenterades med ett tydligt syfte. Respondenten Fanny belyser att det är viktigt med goda 

samarbeten eftersom det kan leda till att arbetet utvecklas.  

 
”Ja vi arbetar med iPads... Jag använder iPads bland annat till att kartlägga vart barnen befinner sig 

dels genom appen Bornholmslek även matteappar exempelvis mattekungen där man tillsammans med 

barnen kan sitta och titta på både vad de har för matematiska och språkliga förmågor… Vilka bitar jag 

behöver jobba med... Barnen upplever inte att det är en testsituation... Detta blir en guldstund för barnen 

att få sitta med fröken... De upplevde inte alls att det var ett test utan det var bara positivt…” - Marina 

 

Förhållningssätt/Samsyn i arbetslaget 

Utifrån intervjuerna har vi kunnat identifiera att det är få av arbetslagen på förskolorna som vi 

undersökt som har pratat igenom sin samsyn. Några av dem upplever ändå att de har ett relativt 

gemensamt förhållningssätt. De flesta respondenterna beskriver att de i arbetslagen är överens 

om att de hade kunnat arbeta mer med iPads, men att annat prioriteras före det. Ett problem som 

Alexandra belyser är då det kommer nyanställda eller vikarier under en längre tid. Hon upplever 

då det svårt att få ett gemensamt förhållningssätt. ”Det kräver mer tid att introducera hur vi 

arbetar med iPads än att låta den komma i skymundan” menar Alexandra. Patricia upplever ett 

annat problem, vilket är att hon är mer drivande i just frågan om iPads än vad hennes kollegor 

är vilket gör att hon upplever att det är svårt att få med alla på samma bana. ”Om de andra 

kollegorna använder den mer så blir vi mer enhetliga i arbetslaget” säger Patricia. Fanny 

beskriver att de i arbetslaget inte har någon gemensam syn i nuläget men att de pratar om att 

uppnå det. De pratar väldigt mycket om hur de kan få barnen mer delaktiga i den pedagogiska 

dokumentationen. Ett arbetslag, där en av våra respondenter Jonas ingår, har en samsyn och ett 

förhållningssätt som säger att barnen inte bara ska sitta vid iPads och spela spel utan det ska 

vara ett medvetet val när iPads plockas fram.   

 
”Vi har inga uttalade regler eller så... Men vi är ganska lika i hur vi gör ändå... Vi har kanske känt att vi 

inte behöver sätta upp några regler kring iPads... Men det kan vi ju ändå diskutera såklart det är ju alltid 

bra…” - Jonas 

 

De flesta respondenter anser att barnen inkluderas i deras arbete med iPads i förskolan, men 

anser även att de hade kunnat inkluderas ännu mer. En respondent i vår undersökning, 

Alexandra, lyfter till exempel att den enda gången då barnen inkluderas i arbetet med iPads är 

när de fyller år, då barnen får vara med och välja ut bilder till ett födelsedagskollage. Många 

respondenter lyfter att barnen är med och tar foton vid dokumentation samt får välja vad de vill 

skriva till bilderna de valt. Ett exempel som Fanny gav var när barnen gemensamt byggde ett 

hus på förskolan som de fotograferade och sedan fick välja vilka bilder som skulle rulla på 

storskärmen de har på avdelningen. Detta beskriver hon som ett konkret exempel för att göra 

inkluderingen tydlig för barnen. Patricia berättar att om barnen uttrycker en fråga så tar 

pedagogen fram iPads för att gemensamt söka fram informationen som saknas som dom även 

använder till jämförelser för att få in en lärandesituation. Dock beskriver Jonas att han upplevt 

risker som finns i att söka information på internet. ”Men det är lite klurigt med det där, man 

behöver ju ha sökt och kollat först, det kan ju komma upp rätt olämpliga saker” förklarar Jonas. 

Ett utvecklingsområde som Sanna lyfte var att de kunde bli bättre på att låta barnen ta kort 

utifrån deras synvinklar för att få syn på hur barnen ser på saker och ting runt om i förskolan.  
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Nytt mål i Lpfö – respondenternas tankar om detta  

Många av våra respondenter hade en medvetenhet om att digitala verktyg ska bli ett nytt mål i 

förskolans reviderade läroplan. Många var positiva till detta då de anser att det ligger i tiden 

och att det redan är men nu också kommer att bli en större del i barns vardag. Då många 

förskolor använder iPads som en lärplattform där de dokumenterar, har scheman, 

kommunicerar etc. anser respondenterna att det är bra att det blir ett mål och att alla ges samma 

förutsättningar, information och kunskap för att bidra till ett så bra arbete som möjligt. Ett par 

respondenter lägger stor vikt vid att pedagoger kommer behöva förändra sitt tankesätt när det 

nya målet kommit. Sara säger att ”så enkelt är det, vi måste ju följa läroplanen”, ”tekniken 

utvecklas, så även vi” menar Alexandra. En del av förskolorna i undersökningen hade nyligen 

haft en studiedag med fokus på den nya revideringen av läroplanen som de upplever är tydligare 

än förgående. Här hade de gått igenom och lyft skillnader och nyheter i den nya revideringen 

jämfört med den tidigare, vilket pedagogerna upplever positivt.  

 

Sedan har vi de respondenter som ställer sig tveksamma till om det verkligen är positivt att 

digitala verktyg blir ett mål att följa i läroplanen. ”Min första tanke när jag hörde det är att jag 

upplever att det är både bra och dåligt, dåligt att barnen ska sitta och hålla på med en iPad, 

men å andra sidan kanske bra eftersom det ständigt utvecklas” säger Sofie. Det finns fler som 

svarat likt denna respondent. Ett antal respondenter har uttryckt sig utifrån personliga åsikter 

gällande teknik i förskolan och menar att barnen inte behöver sitta med iPads på förskolan då 

det tar mycket tid och det finns annat material att tillgå på förskolan. Däremot påpekar Joachim 

vikten av att vissa barn faktiskt får möjlighet att interagera med iPads i förskolan beroende på 

vilken samhällsklass de kommer ifrån och vart i Sverige de bor. Tidigare har pedagoger kunnat 

strunta i att följa det strävansmål som funnits gällande digitala verktyg och Jonas ställer sig 

därför skeptisk till förändringen i den reviderade läroplanen. På frågan om det kommer ske 

någon förändring tror alla respondenter förutom en att det kommer bli skillnad i deras arbete 

men vissa tror dock att förändringen kommer ta tid och kräva mer tid och resurser än de har i 

nuläget. Fanny hoppas att pedagogerna kommer kunna ställa krav på att få tid och resurser till 

arbetet med iPads nu när det blir ett tydligare mål och det därmed ställer större krav på 

pedagogerna.   

 
”Det som kan bli bättre är att barnen har tillgång till iPads i undervisningssyfte för undervisning är 

också det nya i nya läroplanen... Då handlar det om vilka appar vi erbjuder... Jag känner att vi kan bli 

bättre på att följa upp det barnen gör... Vilka appar barnen väljer... Men det kanske är mer det som blir 

till oss nu att vi mer ska titta på vilka appar barnen väljer vad det uvecklar hur det utvecklar hur kan jag 

komplettera med annat material än det digitala så att det blir gemensamma komponenter…” - Marina 

 

 

 

Hinder mot ett pedagogiskt arbete med iPads enligt respondenterna 

Det framgår tydligt att det finns en stor brist på kompetensutveckling på de förskolor som vi 

undersökt, enligt respondenterna. Anna-Karin beskriver ett problem som uppstår när det väl 

erbjuds kompetensutveckling vilket är att det oftast bara är en person i hela arbetsgruppen som 

blir erbjuden att gå och sedan är det upp till denna person att medla vidare till resten av 

kollegorna. Då brister det ofta i både tid och intresse. Ett par av respondenterna upplever att 

något som saknas i den kompetensutveckling som erbjuds är att det inte finns något utrymme 

för diskussioner. De lämnar ofta utvecklingsdagar med mer tvivel i sin pedagogiska roll 

gällande arbetet med iPads än när de kom dit. Marina ger dessutom ett eget förslag på hur de 
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kan tillgodose behovet av diskussioner och det är att ”i vår enhet när vi har verksamhetsmöten 

med de andra två förskolorna skulle man kunna tipsa varandra om olika appar, man behöver 

kommunicera om hur man använder olika appar”. Marina menar att på grund av att deras tid 

är begränsad så blir det lätt att man använder de apparna man alltid använder, de man är trygg 

med och vet hur de fungerar. Marina upplever att den kompetensutveckling de erbjudits hittills 

har lagt mer fokus på hur iPads fungerar och hur pedagogerna själva ska ha det som ett 

arbetsverktyg och inte på hur iPads kan användas i barngruppen för att skapa lärandesituationer. 

Det är dock flera respondenter som ser tillgängligheten i sitt arbetslag och hur de kan ta lärdom 

av varandras kompetenser.  

 

”Vi lär av varandra, vi har olika kompetens och olika driv av att lära sig... I mitt tidigare arbete använde 

jag mig av ett annat dokumentationssystem än vad vi gör här... Men då hade jag min kollega som visste 

hur man gjorde kunde tekniken... Jag upplevde att vi lärde av varandra då jag visade min kollega den 

pedagogiska biten med läroplanen osv... Vill man så kan man lära av varandra det är mitt motto det tror 

jag på…” - Marina 

 

Något som alla respondenter har tryckt på under intervjuerna är att samtliga saknar resurser för 

att utföra sitt arbete på det sättet de önskar. Främst rör det sig om att det finns för få iPads att 

tillgå. Vi har dock kunnat identifiera skillnader mellan förskolorna i undersökningen, allt från 

att varje pedagog har varsin iPad till att det bara finns en i hela arbetslaget. ”Vi arbetar med 

iPads ganska begränsat, mest för att vi bara har en och den funkar inte jättebra, sedan funkar 

inte nätet så himla bra heller” säger Patricia. Sara beskriver att de skulle behöva fler iPads just 

för att hon inte vill att barnen ska tjata om att få sitta med iPads utan att den ska användas i ett 

undervisningssyfte. ”Om det finns fler iPads på förskolan att tillgå så blir det inte en så stor 

grej för barnen när den väl tas fram – den blir en del av barnens vardag i förskolan” menar 

Sara.  

 

”Det första är ju att det måste finnas iPads att tillgå på förskolan och att de ska funka... Det måste vara 

en uppkoppling som man kan lita på… Det är liksom grunden att förutsättningarna finns... Man ska 

egentligen ha åtminstone en iPad per pedagog för att man ska kunna lyfta fram den och ha den i det 

arbete som man gör…” -Jonas  

 

En svårighet som samtliga respondenter uttryckt med deras arbete med iPads är att det finns 

teknikproblem. Problemen som respondenterna berättar om är framförallt täckningen, dålig 

uppkoppling samt appar som försvinner. En respondent beskriver att centralen i den undersökta 

kommunen lägger in appar på de kommunala förskolornas iPads som pedagogerna ska arbeta 

med. ”De slänger gärna till oss verktyg som vi ska vara tacksamma för, men vi har ingen tid 

att sätta oss in i de olika apparna utan de får vi göra på den övriga tiden vi ges, alltså vår 

planeringstid” menar Joachim. Sanna beskriver att hon upplever en frustration över att saker 

och ting som de inte kan påverka inte fungerar då det är tekniska problem. Marina beskriver 

samma sak fast med orden ”det känns som det just nu till störst del är tekniken som behöver 

utvecklas, inte den pedagogiska biten utan de tekniska frågorna”. Många av respondenterna 

belyser att om teknikproblemen hade varit färre tror de att de hade kommit betydligt längre med 

arbetet med iPads då teknikproblemen är tidskrävande och tar energi från pedagogerna.  

 

”Det här med att apparna kommer och försvinner hela tiden... Jag tycker att det är väldigt frustrerande 

eftersom jag sett vinningen i det... Jag hade en app på min iPad dagen innan som jag planerade en 

aktivitet utifrån appen... Jag tog med mig två barn som skulle få sitta med appen och plötsligt fanns den 

inte…”- Marina 

 

Under våra intervjuer har vi kunnat identifiera att alla pedagoger upplever en tidsbrist i arbetet 

med iPads. Respondenterna gav ett enhälligt resultat då de beskrev att deras tid inte räcker till 
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för att arbetet med iPads ska gynna barnen utan det som tar tid är de saker som bara ”måste” 

göras på iPads, exempelvis mejl, scheman och in- och utcheckning av barnen etc.  

 

”Svårigheterna är inte att jobba med iPads utan mer att få tiden till att arbeta med den få till efterarbete  

osv... Jag har i bästa fall en timmes planering i veckan men det är inte alltid jag får ut den... Vi har 

ganska stora barngrupper så det finns inte tid för att arbeta med iPads… Jag upplever det stressande att 

arbetet med iPads exempelvis dokumentationen tar tid från barngruppen... Jag har inte tid att vara med 

barnen och är jag med barnen har jag inte tid att arbeta med den pedagogiska dokumentationen... Det 

går inte att ha något mittemellan alltså är tidsbristen en stor svårighet…” - Alexandra 

 

Jonas beskriver att det är relevant och viktigt att man tillsammans i arbetslaget kommer fram 

till på vilket sätt de ska använda iPads och då även finna en strategi för detta. En svårighet som 

Marina beskriver är den tekniska utveckling som ständigt pågår och människors olika 

erfarenheter och förmåga att ta till sig ny information. Patricia beskriver att ”förut har det varit 

så att barnen helst inte ska hålla i iPads utan det ska pedagogen göra”. Patricia menar här att 

pedagogerna inte ska behöva vara rädda för att låta barnen själva hålla i den för att den på så 

sätt ska kunna bli en naturlig pedagogisk del i barnens vardagliga miljö.  

 
”En svårighet jag upplever är hur och vad man ska göra för att det ska vara pedagogiskt och 

utvecklande... Att man inte fastnar i att sitta och spela... Men det finns ju även spel och appar som faktiskt 

är bra… Men då kan man inte bara sätta iPads i händerna på barnen utan för att det ska bli bra måste 

man vara med... Det är ganska svårt för det är inte jättemånga barn som kan sitta med en iPad samtidigt 

utan det kan ju vara 2 max 3 för att det ska vara givande för dem... Sedan är det även en sådan enkel sak 

som att det är en rätt så dyr apparat så man blir lite restriktiv med att den inte ska gå sönder för då får 

vi ingen ny... Man skulle vilja ha fler iPads så de kunde ligga ute så barnen skulle kunna plocka upp en 

iPad när de vill…” - Jonas 

 

 

DISKUSSION 
Utifrån det resultat vi nu fått fram i vår undersökning kan vi sätta det i relation till tidigare 

forskning inom den teoretiska ramen och på sätt kunna dra slutsatser som vi presenterar här i 

diskussionsavsnittet i följande stycken. I resultatet redovisas de olika teman och underrubriker 

vi använt tidigare i vår studie vilket även vi kommer följa i diskussionen. Många teman går 

dock in i varandra vilket är anledningen till att vi valt att använda andra rubriker.  

 

Nytt mål i Lpfö – hinder och möjligheter 

Arbetet med digitala verktyg ska komma att bli ett mål i förskolans kommande läroplan 

(Läroplan för förskolan, Lpfö18) och vi fick i vårt resultat fram att pedagoger förhåller sig olika 

till detta. En respondent beskriver sin första tanke när hen hörde att det skulle bli ett mål i 

läroplanen vilken är att hen upplever att det är både bra och dåligt. Respondenten menar att det 

är dåligt för att barnen ska sitta och hålla på med en iPad men å andra sidan bra eftersom 

tekniken ständigt utvecklas. Många andra respondenter var positiva till det nya målet då de 

ansåg att det ligger dem i tiden och redan är, men kommer bli en större del i barnens vardag. 

Pedagogerna är medvetna om att de kommer behöva ändra sitt tankesätt då det nya målet träder 

i kraft. Som vi nämnt i resultatet har pedagoger tidigare kunnat strunta i att följa de strävansmål 

som funnits gällande digitala verktyg och en respondent beskriver att hen därför ställer sig 

skeptisk till förändringen i den reviderade läroplanen. I Shifflet, Toledo och Mattoons (2012) 

resultat visade det sig att många pedagoger var osäkra på hur de kunde använda iPads i 

verksamheten och därför blev de negativt inställda till att interagera med iPads. Utifrån vårt 
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resultat samt tidigare forskning tror vi författare att detta kan bero på den resursbrist som råder, 

tidsbrist samt för stora barngrupper.  

 

Det framkom även att pedagogerna menar att förändringen kommer kräva mer tid och resurser 

än vad de har i nuläget. Vi anser att då det är ett nytt mål som kommer finnas med i vårt 

styrdokument i förskolan är det viktigt att man som pedagog får stöd och resurser uppifrån, 

alltså från chef och styrelse. En respondent beskriver att deras chef anser att barnen inte behöver 

sitta med iPads på förskolan då chefen anser att barnen gör det tillräckligt mycket hemma. 

Chefens förhållningssätt i denna situation är något som vi ser som ett stort hinder för att 

pedagogerna ska kunna genomföra aktiviteter med iPads utifrån ett pedagogiskt syfte och sist 

men inte minst vår läroplan. Det är inte bara ett hinder för pedagogernas arbetssätt utan säger 

även emot den sociokulturella teori som annars är väldigt central inom förskolans verksamhet 

(Pramling Samuelsson & Williams 2015). Det blir ett hinder för det sociokulturella perspektivet 

eftersom pedagogerna mister en möjlighet till att lära tillsammans. Om inte pedagogerna får 

möjlighet till lärande i samspel med varandra kan det i sin tur leda till att barnen går miste om 

undervisning. 

 

Nedan diskuterar vi hur iPads används i förskolan i dagsläget, pedagogernas förhållningssätt 

och roll, digitala verktyg i samhället samt kompetensutveckling. Utifrån vårt resultat har vi 

redan nu kunnat konstatera det faktum att så som arbetet med iPads i förskolan ser ut idag 

kommer inte det nya målet i förskolans läroplan att uppnås.  

 

Pedagogens roll för barns lärande 

Vårt resultat visar en situation där respondenten Marina i sin pedagogiska roll använde iPads 

för att kartlägga barnens matematiska och språkliga förmågor genom olika appar. På det sättet 

kartlade även pedagogen sitt eget arbetssätt då det blev tydligt för denne vad som behövdes 

förändras eller läggas till i undervisningen. Pedagogen upplevde att barnen inte verkade uppleva 

situationen som någon testsituation utan det blev en positiv interaktion mellan barnen och 

pedagogen i samband med iPads. Petersen (2015) menar att pedagogers syfte bör vara att ha ett 

lärande i åtanke när barnen sitter med iPads. För att kunna erbjuda barnen stimulerande 

lärandesituationer tillsammans med iPads behöver pedagogerna därför vara medvetna om att 

de val av applikationer de tar påverkar lärande.  

 

Ett annat exempel ur vårt resultat visar en situation då barnen på en avdelning gemensamt 

byggde ett hus som de fotograferade och barnen fick sedan välja ut de bilder som skulle rulla 

på storbildskärmen de har på avdelningen. Detta beskrev pedagogen som ett tydligt exempel på 

att göra inkluderingen tydlig för barnen. Under intervjun framgick det inte hur denna aktivitet 

formats ur ett pedagogiskt perspektiv. Utifrån den tidigare forskningen samt våra tidigare 

erfarenheter blev det en diskussion oss författare emellan. Vi diskuterade huruvida pedagogen 

samtalat kring dessa bilder och hur situationen bidragit eller kunnat bidra till lärande. Jernes & 

Engelsen (2012) visar i sin forskning att pedagoger bör vara mer aktiva och närvarande i 

barnens användning av digitala verktyg vilket skulle bidra till att barnens upplevelser samt 

inlärningsförmåga utvidgas. Eftersom pedagogen i vår beskrivna situation tar fram bilderna på 

storskärm för barnen skulle detta kunna öppna många dörrar till lärande. Här handlar det om 

hur pedagogen hanterar situationen och förstår sin roll i den. Om pedagogen bara skulle ta upp 

bilderna och låta de rulla så skulle det inte ske så mycket mer lärande än det pedagogen 

berättade, att barnen fick se sin inkluderande roll. Om pedagogen däremot skulle diskutera varje 

bild med barnen, låta de berätta för varandra vad de exempelvis gjort, hur de tänkte, samt hur 

det blev hade pedagogen uppmuntrat och gett möjlighet till lärande inom exempelvis språk, 
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matematik, samspel, turtagning osv. En situation likt den vi diskuterade hade bidragit till 

lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv då pedagog och barn diskuterar olika aspekter av 

ett innehåll (Pramling Samuelsson & Williams 2015). 

 

Förhållningssätt och användningsområde 

Många av våra respondenter har beskrivit tidsbrist och för stora barngrupper som ett hinder för 

att få den pedagogiska verksamheten med just iPads att fungera. I vårt resultat beskrivs en 

vardaglig situation där pedagoger och barn tillsammans fotograferar sidorna i en bok med hjälp 

av iPads för att sedan koppla samman iPads med projektorn. Högläsningen kunde då ske utan 

avbrott och nå fram till fler barn. Utifrån vårt perspektiv ser vi positivt på denna situation då 

man som pedagog tar tillvara på det multimodala lärandet och gör så gott man kan utifrån de 

förutsättningar som finns. Trots att det är mycket barn i barngruppen och det kan vara 

tidskrävande att tillgodose alla barn lyckas pedagogen med hjälp av iPads och de digitala 

verktygen nå fram till hela barngruppen och ge möjlighet till lärande för alla närvarande barn. 

Som vi lyfte ur den tidigare forskningen behöver pedagoger använda iPads på ett medvetet sätt 

och med en pedagogisk tanke för att de ska kunna inse hur den kan användas som resurs för 

lärande (Petersen 2015). I denna situation blir det även tydligt att pedagogerna, medvetet eller 

omedvetet, använder sig av medierat lärande som är en av våra teoretiska utgångspunkter i 

denna studie. Detta eftersom situationen utgår ifrån en artefakt i form av en barnbok som sedan 

fotograferas och kopplas samman med en tredje artefakt (projektorn) bidrar det till ytterligare 

erfarenheter i hur man kan använda iPads till barnens kunskapsvärld (Amhag, Kupferberg & 

Leijon 2013).  

 

Det framgår att om barnen uttrycker en fråga som pedagogen inte har svaret på eller att 

pedagogen ser en möjlighet till flera barns lärande så tar pedagogen fram iPads för att 

gemensamt söka där om informationen som saknas. Något som vi anser är positivt med detta 

arbetssätt är att barnen själva tar initiativ till sitt eget lärande. Generellt brukar det vara 

pedagogerna som ställer frågor till barnen som pedagogen ofta har svaret på men genom att ha 

iPads tillgängliga för barnen i förskolan leder detta till nya typer av interaktionen mellan 

pedagog och barn (Ljunggren 2016). Från ett sociokulturellt perspektiv med inriktning mot 

mediering kan vi se att denna situation innehåller båda delar. Detta sker genom att barnen 

tillsammans med pedagogen interagerar med iPads för att söka information så bildas 

kommunikation och samspel mellan barn och pedagog vilket bidrar till lärande och 

meningsskapande för barnen (Pramling Samuelsson & Williams 2015, Amhag, Kupferberg & 

Leijon 2013). Resultatet visar dock även att det finns risker med använda iPads samt att söka 

information på internet. På många av de appar som finns att tillgå har vi lagt märke till att det 

ofta dyker upp reklam som är lätt att klicka in på och som inte är lämpad för varken appen i sig 

eller för de åldrar appen är anpassad för. Detta gäller även vid informationssökning på internet, 

exempelvis kan det dyka upp reklam där det står att man vunnit pengar, reklam för sexleksaker, 

dejtingappar eller helt enkelt att man uppmanas att klicka vidare för att köpa en annan app etc. 

För att undvika denna risk ger en respondent förslaget att pedagogerna behöver ha sökt 

informationen innan för att uppmärksamma vad barnen kan komma att upptäcka vid 

interaktioner med iPads.  

 

Vårt resultat visar en svårighet som upplevs på förskolorna gällande iPads vilket är hur och vad 

man ska göra för att dessa ska vara pedagogiska och utvecklande för barnen. Respondenterna 

beskriver denna svårighet som att det är relevant och viktigt att man i arbetslaget kommer fram 

till på vilket sätt de ska använda iPads. Få av arbetslagen på förskolorna som vi undersökt har 

pratat igenom deras samsyn men några av de upplever ändå att de har ett relativt gemensamt 
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förhållningssätt. Vi författare anser att det är skrämmande att så få arbetslag i vår studie har en 

gemensam samsyn gällande arbetet med iPads i verksamheten. Vi blir lämnade i frågan om 

varför just samsynen gällande iPads bortprioriteras av pedagogerna. Vi tror att anledningen till 

detta utifrån vår studie samt litteraturen kan vara den tidsbrist som beskrivits finns inom de 

flesta förskolor, inte bara i den undersökta kommunen i Mellansverige utan även nationellt. 

Några respondenter menar att resursbristen är en stor faktor som påverkar bristen av samsyn. 

Men eftersom alla avdelningar åtminstone har en iPad till förfogande tror vi att det handlar mer 

om prioritering, eller snarare bortprioritering. Petersen (2015) lyfter i sitt resultat att pedagogers 

förhållningssätt formar barnens möjlighet till lärande. Vårt resultat visar även att ett arbetslag 

inte har någon gemensam syn gällande iPads i dagsläget men de för en dialog om hur de kan få 

barnen mer delaktiga i exempelvis den pedagogiska dokumentationen, vilket kan ses som en 

del av ett sociokulturellt lärande mellan pedagogerna eftersom de tillsammans diskuterar för att 

nå ett gemensamt förhållningssätt. I detta arbetslag beskrivs det att barnen i nuläget endast 

inkluderas i arbetet med iPads är när de fyller år, då de själva får vara med och bestämma vilka 

bilder de vill ha med i sitt födelsedagskollage. Detta anser vi är ett bevis på att pedagogerna 

känner en osäkerhet kring sitt arbete med iPads. De verkar inte ha fått någon förståelse eller 

kunskap om hur de kan arbeta med iPads på ett medvetet sätt och med ett pedagogiskt syfte. 

Forskningen stärker också detta antagande då den visar att många pedagoger upplever en 

svårighet i användandet av iPads då de känner att de inte vet vad som bör prioriteras (Jernes & 

Engelsen 2012).  

 

I ett av arbetslagen beskrivs det att de har en samsyn och ett gemensamt förhållningssätt som 

säger att barnen inte bara ska sitta vid iPads och spela spel, utan det ska vara ett medvetet val 

när iPads plockas fram. Utifrån tidigare forskning kan vi dra slutsatsen att detta är ett positivt 

förhållningssätt om syftet är att ha ett pedagogiskt lärande i interaktionen med iPads. En 

respondent i vårt resultat formulerar detta som en risk att barnen fastnar i att sitta och spela. 

Pedagogen måste vara med för att det ska bli givande för barnen, vilket är svårt när 

barngrupperna är stora. Även forskning visar att vid avsaknad av pedagogiskt syfte används 

iPads i barnens fria lek och dessutom ofta som en avlastning (Jernes & Engelsen 2012, Petersen 

2015). Att iPads används som avlastning har vi författare kunnat identifiera under vår studietid 

då iPads ofta plockats fram under stressiga situationer på våra VFU-platser för att fånga upp 

barnen och på så sätt avlasta pedagogerna för att de ska kunna utföra andra sysslor så som 

dukning, bäddning, raster etc. Vi anser utifrån dessa observationer att det visar på en brist i 

organisationen, främst för stora barngrupper alternativt för få personal för vad som krävs för att 

utföra de vardagliga situationer som förskolearbetet innefattar. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv kan vi här tänka oss att barnen lär av varandra i ett sociokulturellt samspel men utan 

pedagogisk närvaro eller pedagogiskt syfte.  

 

Ytterligare en del av problemet som lyfts med bristande samsyn i arbetslaget är då det kommer 

nyanställda eller vikarier under en längre tid, då upplever respondenter att det är svårt att få ett 

gemensamt förhållningssätt. Det kräver mer tid att introducera hur de arbetar med iPads i 

arbetslagen än att låta den komma i skymundan. Detta är även något vi författare kunnat 

identifiera under våra 3,5 år på högskolan, dels utifrån litteratur men framförallt erfarenheter 

från vår VFU. En slutsats vi kan dra av detta är att om pedagogerna låter iPads komma i 

skymundan får inte heller barn tillgång till interaktion med iPads. Ashbrook (2017) har 

identifierat att barn behöver få tid på sig att lära sig de nödvändiga färdigheter som krävs för att 

använda digitala verktyg, vilket endast kan ske genom att de får tillgång för att använda dessa. 

Digitala verktyg har blivit en del av barnens vardagliga kunskaper då iPads och andra digitala 

verktyg faktiskt utvecklar barns lärande genom pedagogers närvaro och förhållningssätt 

(Laidlaw & So-Har Wong 2016).  



 

16 

 

 

Digitala verktyg i ett ständigt utvecklande samhälle 

I vårt resultat har vi kunnat identifiera en enhällig brist på iPads på förskolorna vi undersökt för 

att pedagogerna ska kunna arbeta med digitala verktyg på det sätt de önskar. Denna resursbrist 

leder till att iPads inte får så mycket plats eller tid bland barnen. Tidigare forskning visar att 

barn befinner sig i en värld som utvecklas snabbt vilket innebär att barn redan i tidig ålder ska 

få kunskap om digitala verktyg då det i dagens samhälle inte går att undvika att digitala verktyg 

förekommer i barns vardag (Laidlaw & So-Har Wong 2016). Det är enligt tidigare forskning 

viktigt att i förskolan använda sig av digitala verktyg så som iPads för att kunna möta barnens 

vardag och deras tidigare erfarenheter (Ljunggren 2016).  

 

I förskolan är det mycket ny information om digitala verktyg att ta in för pedagogerna vilket 

våra respondenter beskriver gör det svårt för dem att ta till sig all ny information. I och med att 

vuxna, precis som barnen på förskolan, befinner sig i denna snabbt utvecklande värld kring 

digitala verktyg saknas även kunskap hos dem. Ljunggren (2016) menar på en brist hos 

pedagogers medvetenhet i hur de kan forma sitt arbete med digitala verktyg i förskolan. Vårt 

resultat visar att den kompetensutveckling som erbjuds lägger mer fokus på hur iPads fungerar 

och kan användas som arbetsverktyg, inte hur den kan användas i barngrupp för att skapa 

lärandesituationer, vilket flera av våra respondenter beskrivit.  

 

Kompetensutveckling 

Vårt resultat visar tydligt att det finns en stor brist på kompetensutveckling på de förskolor vi 

undersökt. När det väl erbjuds kompetensutveckling är det oftast bara en person i hela 

arbetsgruppen som får gå och det är sedan upp till denna person att medla vidare, vilket ofta 

brister på grund av exempelvis tidsbrist. Många pedagoger upplever att de behöver stöd i 

forskning, erbjudande till kompetensutveckling samt relevant litteratur i samma takt som iPads 

introduceras i praktiken. Många pedagoger i förskolan frågar sig hur man ska använda iPads 

korrekt. Pedagoger har mycket funderingar och tar hjälp av varandra genom forum online 

(Marklund 2015). Något som saknas i den befintliga kompetensutvecklingen är utrymme för 

diskussioner. Pedagogerna lämnar ofta utvecklingsdagar med mer tvivel i sin pedagogiska 

ledarroll än när de kom dit. Det förslag en av våra respondenter gav att ha diskussionsgrupper 

är i enlighet med Marklunds resultat (Marklund 2015), att pedagoger behöver diskutera med 

varandra. Utifrån det sociokulturella perspektivet kan vi här identifiera att även pedagoger 

behöver skapa innebörd, förståelse och kunskap genom att kommunicera och samspela med 

varandra (Pramling Samuelsson & Williams 2015).  

 

Det framgår att respondenterna vill bli bättre på att följa upp barnens interaktion med iPads för 

att få syn på vilka appar de väljer, vad och hur apparna utvecklar samt hur respondenterna kan 

komplettera med annat material än det digitala så att materialen blir gemensamma 

komponenter. Det saknas metoder för hur pedagoger ska arbeta med val av applikationer. Det 

lyfts i dagens forskning att man ska arbeta medvetet med applikationer men inte hur eller vad 

pedagoger bör tänka på vid val av applikationer. Just att detta saknas i dagens forskning tror vi 

kan vara en anledning till att många pedagoger tycker det är svårt att inkludera iPads i förskolan. 

Precis som Marklund (2015) beskriver och som vi tidigare nämnt är det vanligt att pedagoger 

tar hjälp av samt tipsar varandra över sociala nätverk när det gäller val av applikationer. Detta 

kan ses som både en tillgång och en risk då pedagogerna som tipsar egentligen inte heller har 

ett vetenskapligt syfte med sitt val av applikationer utan utgår mer ifrån vad de själva upplevs 

anse innehålla ett pedagogiskt syfte (Marklund 2015, s. 247). I vissa fall kan dessa val vara 
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pedagogiska ändå, men vi saknar forskning, studier och litteratur kring hur man ska tänka när 

man väljer att arbeta med en applikation. Detta kan vi relatera till målet i den nya revideringen 

av läroplanen. Pedagogerna behöver större medvetenhet och mer stöd uppifrån för att ha tid och 

möjlighet att kunna följa upp barnens med iPads och på så sätt skapa tydligare undervisning i 

arbetet med iPads i förskolan. 

 

Metoddiskussion 

Vi anser att vi fått fram den information vi efterfrågade i vårt syfte genom den metod vi använt 

oss av i vår studie. Då vi själva är intresserade av arbetet med iPads har denna metod givit oss 

möjligheten att få en bredare inblick i hur iPads faktiskt används i verksamheterna. Vi har 

genom vår studie kunnat identifiera att vi har fått en syn genom vår utbildning på Högskolan 

som krockar med den bild vi fått genom denna studie då vi kunnat undersöka ämnet djupare. 

När vi började formulera vårt syfte förväntade vi oss att studien skulle visa att iPads används 

mycket mer och mer medvetet än vad de visade sig göra när vi började fördjupa oss i ämnet 

samt göra vår egen studie. Nu i efterhand ser vi vår studie som ett lärande för oss och inte minst 

som en trovärdig undersökning då resultatet visade sig bli motsatsen till vad vi förväntade oss 

när vi började. Om det är något vi saknar i vårt resultat så är det hur pedagoger mer specifikt 

kan arbeta med iPads i förskolan på ett inkluderande sätt. Men det faktum att detta brister i vår 

undersökning tror vi inte beror på vår metod utan mer på de förutsättningar som faktiskt finns 

ute i verksamheterna samt den befintliga forskningen. 

 

Didaktisk diskussion  

Inledningsvis beskrivs det att vi under vår VFU kunnat identifiera en brist på arbete med iPads 

i förskoleverksamheterna. Detta arbete har givit oss en större förståelse och djupare inblick i 

hur arbetet med iPads faktiskt fungerar i verksamheterna. Det faktum att det inte fungerar så 

som vi trott och fått lära oss att det ska fungera känns skrämmande för oss när vi snart är 

färdigutbildade och redo att möta den digitaliserade förskoleverksamheten. Vi har under vår 

högskoletid fått medel och lärdom i hur vi kan arbeta med iPads på ett medvetet pedagogiskt 

sätt men vi upplever att det finns stor risk att vi blir bromsade och motarbetade i vårt arbetssätt 

just eftersom personal i dagsläget inte fått den kompentensutveckling som motsvarar den 

kunskap som vi nyexaminerade kommer ut med. Något som Högskolan kunnat göra annorlunda 

är att visa oss en mer verklighetstrogen bild av hur arbetet med iPads faktiskt ser ut på de flesta 

förskolor samt förklara för oss studenter att vi det vi lär oss på Högskolan gällande arbetet med 

digitala verktyg handlar om att kunna bidra till förändring när vi kommer ut som nyexaminerade 

förskollärare. Konsekvenser som Högskolans nuvarande bild givit oss kan leda till att vi 

kommer ut med mycket lust och kunskap för att arbeta med iPads i verksamheterna men att vi 

kan stöta på hinder. Det krävs då att vi har kollegor och chefer som är villiga att stödja och vara 

en del av detta ständigt pågående arbete. Om inte kollegor eller chefer ger oss stöd i detta finns 

det en stor risk att även vi kommer att tappa det intresse och den kompetens som vi har i 

dagsläget, vilket går ut över barnens möjlighet till lärande inom iPads och digitala verktyg. 

Slutligen är våra rekommendationer är att varje pedagog tar varje tillfälle som ges i akt och går 

på den kompetensutveckling som erbjuds, ställer krav på chefer och högre insatser om att tid 

och resurser behöver finnas för att kunna nå det strävansmål som kommer i den nya 

revideringen av läroplanen. Nedan följer slutligen ett stycke där vi författare beskriver vad vi 

anser saknas inom forskningen och kan forskas vidare om.  
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VAD VI UPPLEVER SAKNAS INOM FORSKNINGSOMRÅDET 
Med tanke på att ämnet är så pass nytt inom förskolan förvånades vi över hur mycket forskning 

det finns. Vi upplevde en oro att det inte skulle finnas så många studier gjorda just för att det är 

ett ämne som nyligen blivit aktuellt i förskolans verksamhet. Däremot saknar vi statistik och 

statistiska jämförelser mellan olika förskoleverksamheter, dels i Sverige men även inom 

Norden. Vi hade fått en större inblick och förståelse för hur iPads används i förskolan om vi 

hade haft statistik att utgå ifrån. Om det hade funnits forskning som behandlade statistik utifrån 

vårt undersökningsområde hade vi kunnat identifiera om olika samhällskonstellationer påverkar 

pedagogers förhållningssätt och på vilket sätt iPads används i olika kommuner och länder. Detta 

hade givit oss en djupare inblick och förståelse för vikten av pedagogers förhållningssätt och 

hur det påverkar användandet av iPads i förskolan. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 

 

Denna bilaga innehåller de urvalskriterier vi hade när vi sökte bland tidigare forskning samt en 

informationstabell om artiklarna vi valt att ha med i vår studie. 

 

Urvalskriterier 

Innan vi började söka artiklar kom vi fram till ett antal kriterier som vi önskade att artiklarna 

skulle uppfylla. Vi var överens om att artiklarna skulle vara genomförda i Norden då det är i 

Norden vi kommer bli yrkesverksamma samt genomföra vår studie. Eftersom arbetet med iPads 

är aktuellt i stora delar av världen men skiljer sig från land till land kände vi båda att vi behövde 

begränsa vårt sökområde till det som är mest relevant för oss. Detta för att på så sätt kunna få 

ett så enhetligt resultat som möjligt som kan kopplas till resultatet i denna studie. Ett annat 

kriterium vi valt att utgå från är att artiklarna ska belysa pedagogers syfte och arbetssätt. Många 

av de artiklar vi funnit lyfter både pedagogers arbetssätt samt hur barnen upplever arbetet med 

iPads. Då vi valt att fokusera på pedagogers förhållningssätt var vi överens om att det var detta 

innehåll i artiklarna som var mest relevant för oss och som vi även lagt vårt fokus på.  

 

Sökning i databaser 

Vi började vårt artikelsökande genom att identifiera sökord för att få fram artiklar som är 

relevanta för vår forskning. Sökorden vi använt oss av var ”digitala verktyg”, 

”kommunikation”, ”förskollärare”, ”didaktik”, ”kompetens”, ”förskola”, ”barn”, ”interaktion”, 

”inkludering” samt ”multimodalt lärande”. Alla sökord vi använt oss av har vi även översatt till 

engelska för att få ett brett spann av artiklar. Vi sökte i tre olika databaser, dessa är ERIC, 

PRIMO samt Nordic Base of Early Childhood Education. Under vår artikelsökning fann vi tre 

kombinationer av sökord som gav oss relevanta träffar utifrån vårt syfte. Dessa kombinationer 

var ”digitala verktyg, kompetens, förskola och barn”, ”digitala verktyg, förskollärare och 

didaktik” samt ”digitala verktyg, multimodalt lärande, inkludering och interaktion”.  

 

Vi började med att söka i databasen ERIC med sökorden ”digital tools” och ”preschool”. Då 

detta är två breda sökord fick vi väldigt många träffar men bara två uppfyllde våra kriterier och 

dessa har vi utgått från. Dessa sökord använde vi även i vår sökning i Nordic Base of Early 

Childhood Education och fann fyra artiklar. En av dessa artiklar upplevde vi vara svår att finna 

och därför sökte vi efter artikeln i vår sista databas, PRIMO, eftersom detta är Högskolan i 

Borås databas och detta visade att den fanns i en tryckt tidskrift. Detta gjorde att vi fick göra en 

manuell sökning och tillslut fann vi artikeln i biblioteket på Högskolan i Borås. Slutligen 

använde vi PRIMO för att hitta en sjunde artikel. Vi hade alltså nu tagit fram sju stycken artiklar. 

Dessa artiklar är Jernes & Engelsen (2012), Shifflet, Toledo & Mattoon (2012), Marklund 

(2015), Petersen (2015), Laidlaw & So-Har Wong (2016), Ljunggren (2016) samt Ashbrook 

(2017).  

 

 

Publikation / 

Författare 

Databas Syfte Metod Resultat/Slutsats 

Nordic Studies 

in Education 32 

/ Jernes, 

Nordic Base 

of Early 

Childhood 

Undersöka barnens 

samspel vid 

Observation, 

anteckningar, 

pedagogers 

Resultat: Pedagoger 

som ej har ett syfte 

med användandet av 



 

 

 

Margerethe & 

Engelsen, Knut 

Steinar (2012) 

Education & 

PRIMO 

användning av digitala 

verktyg i förskolan 

anteckningar, 

intervjuer och video 

iPad kan bidra till att 

barn exkluderas från 

barngruppen när de 

använder iPads 

Slutsats: Om digitala 

verktyg ej används 

medvetet kan det 

bidra till mindre 

utvecklad social 

kompetens  

Technology and 

Young Children 

67(3) / Shifflet, 

Rena; Toledo, 

Cheri & 

Mattoon, 

Cassandra 

(2012) 

PRIMO Undersöka vilken 

påverkan ny teknik har 

på små barns inlärning 

i förskolan 

Introducera Ipads för 

barnen i smågrupper, 

observera och 

dokumentera barnens 

samt pedagogens 

användande 

Resultat: Eftersom 

pedagogerna var 

osäkra på hur de 

kunde använda iPads i 

verksamheten blev 

många negativt 

inställda till att 

interagera med 

lärplattor 

Slutsats: 

Osäkherheten leder 

till att pedagog väljer 

att inte använda iPads 

i sin undervisning 

eftersom de upplever 

en oro för att 

aktiviteten inte ska 

passa barnen eller 

gynna deras 

utveckling 

Professional 

Development 

in Education 

41(2) / 

Marklund, Leif 

(2015) 

Nordic Base of 

Early 

Childhood 

Education 

Öka förståelsen för 

vilka frågor om iPads 

som förskollärare har 

för att förstå 

onlinekommunikation 

ur ett professionellt 

utvecklingsperspektiv 

Studera/observera de 

två valda 

nätverksgrupperna 

online  

Resultat: Det finns 

mycket funderingar 

och brist på kunskap 

kring iPads hos 

förskollärare och att 

de genom forum 

online tar hjälp av 

varandra 

Slutsats: Många 

förskollärare är 

inblandade i en 

lärandeprocess om 

pedagogisk 

användning och att de 

studerade 

onlinediskussionerna 



 

 

 

är en aspekt av denna 

process men leder 

ofta till ökad men till 

viss del opålitlig 

kunskap 

Pedagogisk 

forskning i 

Uppsala 169 / 

Petersen, Petra 

(2015) 

Nordic Base of 

Early 

Childhood 

Education 

Öka kunskapen om 

barns agency och 

användningen av 

pekplattor i förskolan, 

med särskilt intresse 

för designens 

betydelse 

Videoetnografisk 

ansats - Filmar barn när 

de sitter med iPads för 

att se hur de använder 

och kommunicerar 

kring den 

Resultat: Val av 

applikation påverkar 

hur barnen 

interagerar med iPads 

och varandra 

Slutsats: Pedagogens 

medvetenhet, tankar 

och förhållningssätt 

gentemot val av 

applikationer till iPads 

är avgörande för 

barns lärande 

Complicity: An 

International 

Journal of 

Complexity and 

Education 

13(1) / Laidlaw, 

Linda & So-Har 

Wong, Suzanna 

(2016) 

ERIC Undersöka hur 

pedagoger använder 

föreställningar och 

strukturer för att 

forma nya 

beskrivningar och 

tillvägagångssätt för 

att förstå barns 

inlärning 

Analyserat två tidigare 

studiers resultat  

Resultat: Pedagoger 

uppmärksammar att 

barn lägger stor vikt 

vid att förstå 

applikationens 

innehåll 

Slutsats: På grund av 

att användandet av 

digital media som ett 

socialt och utbildande 

fenomen ökar bör 

pedagoger förhålla sig 

till detta 

Early 

Childhood 

Education 

Journal 44 / 

Ljunggren, Åsa 

(2016) 

Nordic Base of 

Early 

Childhood 

Education & 

ERIC 

Ge pedagogerna 

medvetenhet om att 

utveckla en flerspråkig 

miljö med olika 

digitala redskap 

Samtal med 

pedagogerna och 

observationer. 

Föräldrarna var 

inkluderade  

Resultat: Pedagoger 

saknar medvetenhet 

om hur de kan arbeta 

med olika digitala 

redskap i 

förskoleverksamheten 

Slutsats: Pedagoger 

behöver medvetenhet 

kring  att nya typer av 

interaktioner uppstår 

vid användandet av 

iPads 

Science and 

Children 54(5) / 

ERIC Öka medvetenheten 

och kunskapen hos 

Utgått från olika 

föreslagna 

Resultat: Pedagoger 

upplever sig sakna 



 

 

 

Ashbrook, 

Peggy (2017) 

pedagoger gällande 

iPads och varför de ska 

användas i 

verksamheten 

undervisningsstrategier 

samt observerat 

pedagogernas 

förhållningssätt 

kunskap och 

medvetenhet i hur de 

ska använda iPads i 

förskolan 

Slutats: Det är 

nödvändigt att 

pedagoger ger barnen 

tid att lära sig de 

nödvändiga 

färdigheter som krävs 

gällande digitala 

verktyg 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

Vilken utbildning har du/Vilken befattning har du? 

 

 

Arbetar ni med iPads i förskolan? 

Varför/varför inte? 

 

 

Erbjuds kompetensutveckling inom IKT/digitala verktyg? 

 

 

Hur många iPads har ni tillgång till? 

 

 

Hur ser arbetet med iPads ut? 

 

 

Inkluderas barnen i ditt arbete med iPads? 

 

 

Har du och dina kollegor ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam syn på ert arbete 

med iPads? 

 

 

Vilka appar använder ni er av? 

 

 

Hur skulle ditt arbete med iPads kunna utvecklas? 

 

 

Vilka svårigheter upplever du finns i arbetet med iPads? 

 

 

Hur förhåller du dig till att arbetet med iPads/digitala verktyg ska bli en del i läroplanen? 

Visste du att det skulle bli en del av lpfö?  

 

 

Hur tror du att det praktiska arbetet med iPads kommer bli då det blir ett mål i lpfö? 

Kommer det bli någon skillnad mot hur ni arbetar nu? 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 

 

Se hit, alla pedagoger! 

-såväl förskollärare som barnskötare- 

 

Snart är det dags för oss att skriva vår C-uppsats och till det behöver vi er hjälp! Vi skulle 

gärna träffa er för en intervju (som självklart behandlas med sekretess och anonymitet).  

 

Ämnet som C-uppsatsen kommer handla om är digitala verktyg i form av iPads i förskolan 

utifrån syftet pedagogers förhållningssätt till iPads och hur iPads används i 

förskoleverksamheten. 

 

Vi är därför nyfikna och skulle vara tacksamma om ni kan tänka er att ställa upp på en 

intervju med oss för att ge oss en inblick och förståelse för att kunna skapa ett trovärdigt 

underlag till vår uppsats! (Både positiva som negativa upplevelser och erfarenheter intresserar 

oss) 

 

Vid intresse skulle vi uppskatta om ni antingen ringer, smsar eller skickar ett mejl till någon 

av oss med namn, tid och en plats som passar! Våra kontaktuppgifter ser ni nedan.  

 

Tack på förhand! 

 

Alicia Persson 

 

Celina Åkesson Svanberg  

 

 

  



 

 

 

Bilaga 4 

 

HÖGSKOLAN I BORÅS 

Sektionen för förskollätarutbildning 2018-11-13 

Alicia Persson 

Celina Åkesson Svanberg 

 

 

Samtycke till insamling och behandling av intervju 

Som en del av kursen Examensarbete/Examensarbete I; att utforska pedagogiskt arbete 

(11FK75) vid Högskolan i Borås utför vi en studie med syftet är att studera digitala 

verktyg i form av iPads i förskolan utifrån frågeställningen pedagogers förhållningssätt 

till arbetet med iPads i förskolan. 

Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar en uppgift om dig själv, närmare bestämt 

vilken sysselsättning du har i förskolan.  

Uppgifterna kommer att användas för att jämföra och analysera om resultatet kan ha 

någon koppling till utbildningsgrad. Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre 

är nödvändiga. 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av 

artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).  

//Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras 

så att inga uppgifter kan spåras till dig.// 

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, 

och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte 

att användas mera.  

 

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan.  

 

_____________________________ 

Underskrift  

_____________________________ 

Namnförtydligande 

_____________________________ 

Ort och datum 
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