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Sammanfattning  
 
I denna undersökning är syftet att ta reda på hur ipad implementerats i förskolan. Med utgångspunkt 
i detta har jag lagt fokus på de verksamma pedagogernas uppfattning och vad ipad kan betyda 
gällande barns utveckling i förskolans verksamhet. Hur pedagogerna ser på ipaden som ett eventuellt 
utvecklande hjälpmedel är också grundläggande för denna studie.  
 
Studiens teoretiska utgångspunkt är ett sociokulturellt perspektiv på lärande.  
 
Denna undersökning grundar sig i första hand i en kvantitativ metod i form av enkäter, där 27 
pedagoger på 6 olika förskolor har delat med sig utav sina tankar gällande ipad. Enkäten är 
konstruerad med både fasta och öppna svarsalternativ, vilket erbjudit empiriska data för tolkningsbar 
fördjupad information.  
 
Resultatet visade på att implementering av ipad i förskolan upplevs som positivt av pedagogerna. 
Deras utsagor handlade om att ipaden ofta betraktas som ett stimulerande verktyg som kunnat bidra 
till att påverka utvecklat lärande i exempelvis matematik, språk och naturorienterade ämnen. 
Enkätsvaren visade att verksamhet med ipad till övervägande del väckte barnens lust och intresse. 
Men det rådde delade meningar om ipadens fördelar och nackdelar. Bland annat ansåg pedagogerna 
att den inte fick ta överhanden från det övriga aktiviteterna i verksamheten, och det betonades att 
pedagogerna borde vara med och styra upp arbetet. Det förekom hos en del pedagoger även tankar 
kring faktorer som eventuella effekter av trådlöst nätverk och strålning vilket barnen kan utsättas 
för. Enkätstudien visade vidare på brister i kompetensutveckling i samband med införandet av 
ipaden. De pedagoger som ville ha mer kompetens önskade mer grundläggande insikter om hur 
ipaden kunde användas i verksamheten för att utveckla barns lärande.  
 
Huvudsaklig slutsats från studien är att vid implementering av nya verktyg såsom ipad är 
kommuners satsning på kompetensutveckling en grundläggande faktor. Didaktiskt fördjupad 
kunskap behövs för att implementering utifrån en sociokulturell syn ska kunna äga rum. Men 
studien visar också på en positiv inställning och vilja hos pedagogerna. 
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Ipad, IKT, IT, implementering, förskola 
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Begreppsförklaringar  
 
Under denna rubrik kommer jag att förtydliga begrepp som jag anser är centrala för min studie. 
Följande begrepp kommer att presenteras i bokstavsordning. 
 
 
 
App är en förkortning av ordet applikation. Nationalencyklopedin (2012) förklarar begreppet följande 
”applikation, app, tillämpningsprogram, ett datorprogram som är avsett för en viss tillämpning i praktiskt 
arbete”. Ett praktiskt arbete kan exempelvis vara ett ordbehandlingsprogram eller ett spel.  
 
IKT står för information - och kommunikationsteknik. Nationalencyklopedin (2012) klargör det som att 
”beteckningen ICT (engelska information and communication technology) används då man särskilt vill betona 
telekommunikationens roll”. Appelberg och Eriksson (1999 s.16) menar att ICT (Information and 
Communication Technologies) fokuserar mer på den kommunikativa delen i IKT, (Information - och 
kommunikationsteknik).  
 
Implementering kan förklaras som införande av något nytt, en ny arbetsmetod eller idé. ”Implementation är 
således en fas i policyprocessen. I den svenska litteraturen har begreppet Implementation ofta översatts till 
genomförande (Municio 1981-1987; Premfors 1989)” förklarar Graviz Machado (1996 s.21). 
 
Ipad är en så kallad surfplatta som liknar den bärbara datorn. Det är en liten platt dator med en tryckkänslig 
skärm och avancerade funktioner. Ipad kan bland annat användas till surfning, film, spel och läsning av 
tidningar. En ipad har inga lösa delar som en mus eller tangentbord utan funktionerna styrs istället med 
fingrarna menar Nationalencyklopedin (2012).  Begreppet ipad har även en förkortnings betydelse som IKT 
och IT har; där ”i” står för information medan ”pad” är det engelska ordet för block. Exempelvis jämför 
skrivblock, ritblock.  
 
IT-begreppet betecknas som informationsteknik. Nationalencyklopedin (2012) förklarar begreppet närmare 
som att IT, informationsteknik, (engelska information technology) är samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter 
som skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation. Skillnaden mellan IKT och IT är 
alltså i stora drag att det fokuseras mer på den kommunikativa delen i IKT än i IT där teknologin, det 
tekniska redskapet står i fokus. IKT är en utveckling av begreppet IT (se ovan). 
 
Mediepedagogik kan uppfattas som ett demokratiskt arbetssätt. De små barnen måste få göra sin röst hörd, 
lika mycket som varje människa. Syftet med mediepedagogik är att barn får möjlighet till att se, reflektera, 
analysera och tänka självmant över det som skapas, att få en förståelse för sin omvärld (Lundgren-Öhman 
2007-2009 s.7). 

 
Multimodalitet begreppet förklaras följande av Selander och Kress (2010 s.26) ”Multimodalitet tar sin 
utgångspunkt i de resurser av olika slag som finns till hands för att tolka världen och skapa mening. En 
meningsfull värld skapas genom de sätt på vilket vi tilldelar något en mening. Föremål, gester, ord och 
symboler betyder inte något i sig. De får sin betydelse av det sociala sammanhang där de skapats och där de 
används”. Att vara multimodal innebär och kan ses som en visuell kommunikation där flera olika uttryckssätt 
används för att framföra sitt budskap eller för att avtolka omvärlden.  
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1. Inledning  
 
I dagens samhälle är det svårt att avstå från media i olika former, det gäller bland annat information - 
och kommunikationsteknik även kallat IKT, vilket jag riktar in mig på i denna studie. Detta präglar 
många barns vardag och även därmed kraven på pedagogerna som blir allt högre. Dagens barn växer 
upp med IKT som en slags ny kultur vilket många av oss vuxna möjligtvis inte känner oss 
hemmastadda och vana vid. Vi behöver alla följa med i samhällets förändringar och kontinuerligt 
uppdatera oss för att inte hamna efter i utvecklingens gång.  
 
I den reviderade läroplanen för förskolan (2010) framställs även samhällets utveckling och hur vi 
som pedagoger kan förhålla oss följande: 
 
          Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett 

samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska 
lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma 
referensram som alla i samhället behöver (Lpfö rev.2010 s.7). 

 

Som student är jag väl medveten om att dagens teknik är svår att undvika då jag dagligen använder 
mig utav IKT i olika former. Även som blivande pedagog har jag blivit allt mer intresserad av det 
allra senaste inom information och kommunikationstekniken där ipaden är en viktig del i samhället. 
Detta är en mindre variant av dator som består av en platt pekskärm som man kan styra med hjälp 
av fingret. Forskare inom fältet såsom Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) belyser ett par 
enligt mig viktiga frågeställningar som väckt min nyfikenhet gällande implementering av ipad i 
verksamheten. ”Men lär sig egentligen barn och ungdomar mer när de använder IKT i förskolan och 
skolan? Och när de lär sig – lär de sig då på ett bättre och effektivare sätt? Frågor av denna karaktär 
utgör ofta grund för forskning om undervisning och lärande”. I stor omfattning handlar det om 
förmedling och organisering av undervisning eller hur lärandet sker menar Alexandersson, Linderoth 
och Lindö (2001 s.7). 
 

I denna studie har jag lagt fokus på de verksamma pedagogernas synsätt och uppfattning gällande 
ipad. Vad betyder det för barns utveckling i förskolans verksamhet? Kan ipaden även ses som ett 
eventuellt utvecklande hjälpmedel i förskolan? Min förhoppning är att denna studie ska inspirera 
pedagoger till en ökad förståelse för vad implementering av ipad kan betyda för både barn som 
pedagog i ett utvecklande sammanhang.  
 
 

2. Syfte och frågeställning  
 
Syftet med min studie är att undersöka hur ipad implementeras i förskolan. Fokus kommer att vara 
de verksamma pedagogernas uppfattning om vad ipad kan betyda gällande barns utveckling i 
förskolans verksamhet. Jag är också intresserad av hur pedagogerna ser på ipaden som ett eventuellt 
utvecklande hjälpmedel i förskolan. 
 
För att undersöka detta har jag formulerat följande övergripande frågeställningar.  
 

 På vilket sätt tänker sig pedagoger att implementering av ipad i verksamheten kan påverka 
barnens utveckling på förskolan? 

 På vilket sätt finns det fördelar och nackdelar med ipaden i förskolan? 
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3. Teoretisk utgångspunkt 
 
I följande kapitel kommer det sociokulturella perspektivet på lärande att presenteras vilket är den 
teoretiska utgångspunkten för denna studie. Valet av teoretisk ram är gjord med tanke på att jag i 
min studie vill belysa hur barn och vuxna lär, hur lärandet sker i ett samspel mellan barn – vuxen 
samt barn – barn. Att lära i samspel innebär inte alltid att lära med andra utan även att lära utefter 
samhällets resurser som exempelvis ipad i min studie. Kapitlet beskriver några huvudsakliga tankar 
från grundaren till det sociokulturella perspektivet, med utgångspunkt i Fantasi och kreativitet i 
barndomen (Vygotskij 1995). Teorin hos den ryske psykologen Lev Vygotskij presenteras även 
uttolkad av Sandra Smidt, som är pedagogikforskare och författare inom området små och yngre 
barns lärande. Vidare refereras Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi, som har en bred och 
omfattande erfarenhet av publicering om lärande och utveckling i ett sociokulturellt och 
kulturpsykologiskt perspektiv. 
 
 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
 
Den pedagogiska teoretikern Vygotskij (1995) framhäver fantasi och kreativitet följande: 
 

I vardagslivet kallar man allt som är overkligt, allt som inte svarar mot verkligheten och på så vis 
inte kan ha någon allvarlig praktisk betydelse, för föreställning och fantasi. Men i själva verket är 
fantasin grunden för varje kreativ aktivitet inom alla kulturens områden och möjliggör de 
konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet.  
(Vygotskij 1995 s.13)  
 

Vygotskij menar att människan är en kreativt aktiv skapare där en framtid formas och i samband 
med det blir nutiden förändrad. ”Vi är alla summan av våra erfarenheter och interaktioner med de 
människor, idéer och kulturella redskap vi stöter på under livet” förklarar Smidt (2010 s.29). 
Författaren menar att de sociala erfarenheterna som påverkar människors liv emellan kan vara 
sådant som uppmärksammar, formar, kontrollerar, imiterar eller organiseras i samhället. De 
kulturella redskapen bildas främst utifrån språket, det är även händelser, tecken eller symboler som 
utvecklas mellan människor för att vidare reflektera över olika uppfattningar, principer och vanor 
(a.a. s.25). Enligt Smidts tolkning av Vygotskij är allt lärande socialt. Det kan göra en människa mer 
reflekterande, men det finns enligt Smidt även tillfällen där man anser att lärandet skett på egen hand 
utan någon annans medverkan. Samtidigt har lärandet skett utifrån något socialt sammanhang i 
grunden som tidigare kunskaper genom kulturella och psykosociala redskap tydliggör Smidt (a.a. 
s.34). Vygotskijs syn på barnet som kompetent innebär att den egna kraften och förmågan till att 
utvecklas och att påverka samt förändra sitt liv finns tillgänglig. Barnet är inte en produkt som föds 
in i det sociala och kulturella samhället utan ska även ses som ett subjekt i sitt eget lärande med 
andra framför Smidt (a.a. s10). 
 
Säljö (2000) betonar utifrån sin syn på sociokulturellt lärande att som mest framträdande drag gäller 
att se människan som en ständigt läraktig individ. Säljö påpekar värdet av att kunna ta vara på 
erfarenheter och dra nytta av dessa i framtida sammanhang. Lärande och kunskap är även något som 
ständigt förnyas i samhället på grund av vår omvärlds krav och möjligheter. Både teknologiskt och 
socialt påverkas människan och tar del av olika information, kunskaper och färdigheter förklarar 
Säljö (2000 s.13). I ett sociokulturellt perspektiv går det inte att undvika lärandet, utan vad vi lär i 
olika situationer är egentligen grundfrågan. Mellan människor är det vardagliga samtalet den 
viktigaste delen för att skapa kunskap. Kunskap kan skapas både medvetet och omedvetet menar 
Säljö (a.a. s.47). Utveckling och lärande kan också ske utefter olika förutsättningar i och med att 
samhället även utvecklas teknologiskt. Säljö klargör att kulturella redskap samt språkliga och fysiska 
föremål som människan skapat förändras och förnyas hela tiden vilket i sin tur bidrar till att 
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människans kunskap och intellekt utvecklas och blir föränderligt på samma sätt (a.a. s.71). Vi 
utvecklas som sagt hela tiden sett ur ett sociokulturellt perspektiv, vår förmåga att lära både enskilt 
som i samspel med andra har inget direkt slut menar Säljö (a.a. s.73).   
 
 
 

4. Bakgrund  
 
I detta kapitel kommer jag inledningsvis att lyfta en kort historisk bakgrund om datorns framfart 
från det att den första varianten kom och fram till idag. Vidare presenteras barns medie- och 
kulturvanor kort. Sedan lyfts läroplanen för förskolan och dess uppdrag och kvalité, fortsättningsvis 
presenteras behovet av kompetensutveckling och vilka krav som gäller för att tillgodose relevant 
kompetensutbildning för förskolepedagoger. Delar av Ana Graviz Machados, mediepedagog, 
avhandling ”Införande av mediekunskap i skolan: ett pedagogiskt problem?” presenteras därefter. 
Piteå kommuns utvecklingsarbete om mediepedagogik som varit i framkanten vad gäller 
implementering av medier i skola och förskola kommer det även att presenteras delar av. 
 

 
4.1 En historisk utveckling 

 
Den första datamaskinen konstruerades i USA på 1940-talet och innan dess har utveckling inom 
detta område stått relativt stilla menar Appelberg och Eriksson (1999 s.15). Författarna skriver 
vidare att mänskligheten under åren har sett stora förändringar, från att datorn har varit gigantisk till 
att den blivit lika liten som en mobiltelefon. På 1970-talet började man att producera och skapa 
mindre varianter av hemdatorer som även var lättare att använda och med en bättre kapacitet. 
Internet utvecklades för militära ändamål på 1960-talet. I samband med det förbättrades också 
nätverket för att uppfylla och förstärka möjligheterna om det av någon händelse skulle uppstå för 
stora belastningar. Lite längre fram i historien på 1990-talet fick även högskolor och universitet 
möjlighet till dessa nätverk och förmågan till att kommunicera med varandra via internet fick sin 
början skriver Appelberg och Eriksson (a.a. s.15). Under 2000-talet, närmare bestämt 2010, 
lanserades den första ipaden i Sverige som härstammar från datorn, utav företaget Apple Inc klargör 
Nationalencyklopedin (2012). 
 

 
4.2 Barns medie- och kulturvanor  
 
Enligt Statens kulturråd (2010 s.32) har det under de senaste tio åren hänt en hel del berörande 
internet, spelindustri och mobiltelefoni. Barn och unga växer idag upp i ett samhälle där 
teknikutvecklingen kommit en bra bit på väg. Deras sociala relationer, kunskaper och vardagsliv 
frodas i detta tekniska samhälle.  Hand i hand med detta utvecklas även användningen av internet 
bland barn och unga. En viktig beståndsdel som Statens kulturråd omtalar är medieanvändning som 
tar upp en stor del i denna kultur. Med tanke på att vi inte bara bör ta tillvara vårt förhållningssätt till 
medier utan också våra barn och ungas synsätt menar Statens kulturråd (a.a. s.34) att det i framtiden 
kan vara viktigt att ha medievetenskap på lärarutbildningar och inte enbart IKT didaktik. 
Överhuvudtaget finns det ett stort behov av vidareutbildning för pedagoger inom alla områden, till 
stor del för att barn och unga ska kunna stimuleras i deras lärande gällande kultur anser Statens 
kulturråd (a.a. s.37). 
 
Statistik från Medierådets rapport Småungar och medier (2010 s.20) som utförts med hjälp av enkäter 
och där målgruppen är barn i åldrarna 2-9 år visar man på att 67 procent av de yngsta barnen 
använder datorer. Man kan även se att 43 procent av 2-åringarna vid någon tidpunkt har använt 
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datorn. I denna rapport var det föräldrarna som fick ta ställning och fylla i enkäterna på grund av 
barnens ringa ålder. Enligt rapporten från Medierådet är det första gången som barn yngre än 9 år 
studerats gällande mediebruk. Barn och ungas lärprocess påverkas till stor del av IKT som faller sig 
naturligt i deras livskultur. Det är inte alls främmande att de flesta har tillgänglighet till en dator i 
dagens samhälle. Gällande digital kompetens är det en möjlighet och en av europaparlamentets 
nyckelkompetenser för det livslånga lärandet och därför av stor vikt att alla får ta del av denna 
möjlighet Skolverket (2007). I Findahls rapport (2011 s.43) klargörs det att internetanvändningen har 
spridit sig allt längre ned i åldrarna sedan slutet på 90-talet. En nybörjarålder har hela tiden sjunkit 
och år 2011 låg åldern runt 3 år. Enligt rapporten fortsätter denna nybörjarålder att sjunka och det är 
speciellt ökningen av internetanvändande bland förskolebarn som ökar. 
 
 

4.3 Förskolans uppdrag och kvalité  
 
Förskolan fick sin första läroplan 1998 som då hette Läroplanen för förskolan Lpfö 98. 2010 reviderades 
detta styrdokument med kompletteringar och förtydliganden gällande mål och riktlinjer. Ett 
kompletterande avsnitt har lagts till angående uppföljning, utvärdering och utveckling, samt ett 
avsnitt gällande förskollärares och förskolechefens ansvar. Denna läroplan blev då gångbar 1 juli 
2011 (Lpfö 98 rev.2010). 
 
Förskolan har ett viktigt uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande. Barnen ska uppleva den 
dagliga verksamheten som trygg, lärorik och rolig. Omsorg, fostran och lärande ska tillsammans 
skapa en gemenskap. ”Innebörden av förskolans uppdrag kan sammanfattas som att innehållet i 
förskolan ska leda till att barn omfattas av vårt samhälles gemensamma normer och demokratiska 
värderingar samtidigt som de ska utveckla en förståelse för sig själva och sin omvärld” (Skolverket 
2005 s.9).  
 
I den svenska förskolan har det pedagogiska uppdragets innebörd blivit allt mer väsentligt än det var 
för cirka 10 år sedan tillbaka i tiden förklarar Utbildningsdepartementet (2010 s.4). Det ska vara 
roligt att lära och barnen ska även ha denna inlevelse och lust med sig upp i skolans värld. Att utgå 
utefter varje barns intressen, behov och erfarenheter bör vara en förutsättning för det pedagogiska 
arbetet i verksamheten. Det livslånga lärandet ska så tidigt som möjligt stimuleras för att förbereda 
barnen för skolans framtida lärande. Läroplanen behöver bli tydligare gällande målen och 
formulerade för att lärandet ska uppfattas som lekfullt och med en utgångspunkt berörande barns 
utveckling, förutsättningar, erfarenheter och intressen menar Utbildningsdepartementet (a.a. s.4). 
 
 

4.4 Läroplanen för förskolan – en utveckling 
 
1998 fick förskolan sin första läroplan, denna läroplan reviderades 2010 på uppdrag av regeringen. 
Statens skolverk fick tillsammans i en arbetsgrupp i uppgift att arbeta fram och föreslå 
förtydliganden och kompletteringar av mål i förskolans läroplan rådande förskollärarnas ansvar och 
riktlinjer av uppföljning och utvärdering i verksamheten. Förslagen förtydligades på mål och 
riktlinjer gällande barns språkliga och matematiska utveckling och även naturvetenskap och teknik 
klargör Utbildningsdepartementet (2010 s.3).  
 
Arbetsgruppen som tillsattes av Utbildningsdepartementet gav som ovan nämnt förslag till 
klarlägganden i förskolans strävansmål gällande bland annat barns språkliga och kommunikativa 
utveckling. Den arbetsgruppen formulerade att förskolan ska sträva efter att varje barn: 
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 utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och förstå 
andras perspektiv, 

 utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 
berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 

 utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 
funktioner och, 
utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka 
och samtala om dessa. (Utbildningsdepartementet 2011, s.6)   
 
 

4.5 Behov av kompetensutveckling  
 
Inför min studie tar jag reda på vilka krav som gäller för att tillgodose relevant kompetensutbildning 
för förskolepedagoger, i detta fall införande av modern teknik som ipads.    

 
Ett utav förskolans pedagogiska uppdrag har expanderats gällande pedagogernas kompetens. Detta 
anspråk gäller även barnskötare och den övriga ledningen inom förskolan. Behovet av fördjupning 
och utökning, via kompetens- och fortbildning, genomfördes med hjälp av förskolelyftet på uppdrag 
av Skolverket (Utbildningsdepartementet 2010 s.3). Fortbildningen förskolelyftet startade och 
genomfördes under 2009-2011, detta genomförande har via ett beslut från regeringen fått en 
uppföljning med hjälp av kompetensutveckling.  I ett beslut från regeringen gavs det i uppdrag att 
Statens skolverk under 2012-2014 ska genomföra fortbildning i förskolan för både pedagoger och 
chefer. I och med att införandet av den nya skollagen 1 juli 2011 medförde det även stora 
förändringar för förskolan. Förskolan blev en egen skolform och fick övergripande gemensamma 
mål som skolan. De förstärkta ansvarsområdena gäller det systematiska kvalitetsarbetet och det 
pedagogiska i verksamheten. Även fast det pedagogiska arbetet stärkts får omsorg och trygghet inte 
minska i sin innebörd då det också är en del av förskolans uppdrag förklarar 
Utbildningsdepartementet (2011).  
 
För att återkomma till kvalitén i förskolan belyses personalens kompetens redan i Allmänna råd och 
kommentarer kvalitet i förskolan Skolverket (2005). Inledningsvis gällande kompetens beskrivs det att 
kommunen bör: 
 

 sträva efter att anställa personal med pedagogisk högskoleutbildning inriktad mot barn i 
förskoleåldern 

 ge all personal kompetensutveckling efter behov i förhållande till förskolans uppdrag 

 
Kommunen har det största ansvaret då det handlar om personalens kompetens. Det ska finnas en 
välutbildad och erfaren personal i den pedagogiska verksamheten, vilket även i sin tur ökar 
professionalitet i kommunen. Alla ska även få den möjligheten som finns att vidareutbilda sig och 
öka kompetensen, vidare är det kommunen som avgör vilket slags kvalifikation som erbjuds utifrån 
verksamhetens behov (Skolverkets allmänna råd 2005 s.18). 
 
Vidare förklarar Skolverkets allmänna råd (2005 s.19) att kommunen kontinuerligt behöver bedriva 
ett systematiskt arbete kring kompetensutveckling gentemot förskolans uppdrag, för att vidhålla 
detta arbete behöver samarbetet med personal och ledning ständigt upprätthållas. Det är i högsta 
grad viktigt att förändringar sker i verksamheten. ”En långsiktig och hållbar kvalitetsutveckling i 
verksamheten förutsätter dessutom att behovet av kompetensutveckling utgår från såväl 
utvärderingsarbete som aktuella teorier om exempelvis vad som stödjer barns utveckling och 
lärande” (Skolverkets allmänna råd 2005 s.19). 
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Appelberg och Eriksson (1999) menar att kompetens fordras i den pedagogiska verksamheten för 
att kunna använda och utveckla en relation till datorn. Tiden är också en påverkande faktor då 
pedagogerna vill utvecklas inom data. Kommuner har satsat olika mycket på det tekniska inom 
verksamheterna. Alla får inte den utbildning och kompetens som behövs. Det kan emellanåt även 
kännas påtvingat för pedagoger att tillägna sig något nytt. Motivation, självförtroende, vilja och 
framförallt ett positivt synsätt bör finnas för att en utveckling skall ske (a.a. s.50). 
 
 

4.6 Implementering av media – ett pedagogiskt problem 
 
En annan forskare som också bidragit i min studie på ett grundläggande sätt är Ana Graviz 
Machado, mediepedagog. Hon har satt spår i svenska förskole/ skolsystemet avseende vikten av att 
föra in medieanvändning och kunskap om medier för små barn. År 1996 skrev hon en avhandling 
med titeln ”Införande av mediekunskap i skolan: ett pedagogiskt problem?”. Under åren 1985-1994 
följde och studerade Graviz införandet av mediekunskap vid Uruguays skolor. Det gjordes som en 
fallstudie och jämfördes med möjligheterna att göra något liknande i Sverige. 
 

Hur erhåller vi då den efterfrågade kunskapen om medierna? Detta visar sig vara ett 
vetenskapligt och ett praktiskt pedagogiskt problem. På det vetenskapliga planet utvecklas 
mediepedagogik som ämnesområde utifrån systematiska studier om mediernas betydelse för 
människans utveckling i relation till hennes individuella och kontextuella villkor  
(Graviz Machado 1996 s.13).  
 

Om vi stället ser till det praktiska, vem i samhället är det som ser till att vi får de kunskaper som 
behövs samt att detta blir tillgängligt och jämlikt. Att lära sig om olika medier kan människan göra på 
egen hand, men det är inte alltid de kunskaperna räcker för att få en förståelse för mediernas 
innebörd. År 1981 väckte dessa frågor Graviz och hon påbörjade en aktionsinriktad studie med 
syftet ”att utveckla ett kritiskt förhållningssätt gentemot mediebudskapet”. För att uppnå syftet 
arbetade hon fram en slags pedagogisk metod i form av ett medieprogram där massmediekunskap 
introducerades i ett fåtal svenska för- och grundskolor. Programmet kallades för BMK, Barn- 
Medie- Kunskap- metoden förklarar Graviz (1996 s.13). De utgångspunkter metoden hade var att 
känna till, förstå och även kunna använda mediernas koder. Detta var grundläggande för att 
utbildningens mål skulle uppnås både för vuxna och barn. Förutsättningar som kulturella, estetiska, 
språkliga, sociala, produktiva, organisatoriska samt det ekonomiska som var viktigt att ha kunskap 
om. Denna metod tillämpade Graviz tillsammans med Jorge Pozo i flertalet för- och grundskolor. 
Upptäckten efter några år var att villkor som förslag om nya åtgärder, pedagogiska metoder och 
resurser inte ansåg tillräckliga för att kunna implementera mediepedagogiskt arbete i skolans 
undervisning klargör Graviz (a.a. s.14). 
 
 

4.6.1 Medieimplementering – ett problemområde 
 
Utvecklingen av media har gått framåt under 1980- och 1990 talet, men i skolan har dessvärre inte 
denna utveckling fortskridit. Viljan och behoven är det ingen brist på, det beror nog mer på 
kunskapsbrist, medias innebörd och hur arbetet ska gå tillväga förklarar Graviz (1996 s.15). 
Författaren menar vidare att detta skapar oftast en otrygg känsla och förvirring hos lärare. Problemet 
tycks ligga hos skolmyndigheterna och deras bristande intresse för att implementera mediekunskap i 
grundskolan. Det anses även vara ett internationellt problemområde. I Australien, som framstår som 
ett mönsterland gällande mediepedagogik, har lärare utbildats i mediekunskap och trots detta 
uppstår problem i undervisningen som inte utförs på ett korrekt sätt i låg- mellan och högstadiet. 
England har liknande problem inom mediekunskap i skolorna, där har denna utveckling stannat av 
menar Graviz (a.a. s.15).  
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Graviz (1996) skriver vidare att mediekunskap också är ett generationsproblem. Det finns olika 
erfarenheter, upplevelser och uppfattningar om media, och de vuxna tolkar utifrån sitt perspektiv 
vad media kan ha för inverkan på barn. Vad är media för barn och vad innebär det för vuxna? 
Problematiken ligger också i hur media kan användas av barn. De vuxna kan bli oroliga över barns 
användande av medier och deras kulturella värld om de inte är delaktiga i vad som händer och sker i 
just mediala situationer. Idag förändras samhället fortare än vad det gjorde förr i tiden. Den äldre 
generationen bör få mer förståelse för hur barns kultur och samhället ser ut idag för att skapa en 
större gemenskap mellan generationsklyftorna klargör Graviz (1996 s.34-35). 
 
Utvecklingen i Sverige rörande medieutbildning gick framåt under åren 1986-1996. Kommuner, 
studieförbund och ideella föreningar stöttade barn och ungdomars arbete med medier via 
medieutbildningar förklarar Graviz (1996 s.16). Intresset att införa mediekunskap i skolan kvarstår 
sedan 1996 med det är fortfarande ett pedagogiskt problem. Graviz började studera de olika faktorer 
som samverkar när mediekunskap införs i skolan. Detta blev senare ett stoff för hennes avhandling, 
vilket innebar ett samarbete med Uruguays skolmyndigheter och idén att implementera ett 
utvecklingsprojekt där mediekunskap tog steget in i Uruguayanska skolan framför Graviz (a.a. s.17).  
 
 

4.7 Implementering av mediepedagogik i Piteå kommun – ett utvecklingsarbete 
 
I Piteå kommun inleddes införande av mediepedagogik i alla skolor som ett utvecklingsprojekt redan 
på 1980-talet. De sökte och fick stöd både från Skolverket och från Svenska Filminstitutets särskilda 
medel för att pedagoger skulle få kompetensutveckling, men också för att varje skola skulle få sin 
egen medieutrustning, både för inspelningar och redigeringar. I satsningen betonades att det 
handlade om demokrati- och yttrandefrihetsfråga att lära dessa redskap, att få mediekunskap och sen 
kunna hantera dessa för att kunna uttrycka sig och bli en aktiv del av vårt samhälle. Sakta men säkert 
arbetades formuleringar om detta även in i skolans lokala och kommunpolitiska styrdokument. Sen 
dess har det varit olika turer i implementeringsarbetet - och IT/mediepedagogik har diskuterats ur 
olika aspekter, både inom kommunen och nationellt. Se bland annat Kristina Hansson 
”Piteåmodellen - när eldsjälarna gjort sitt”, utgiven av Våldskildringsrådet 1997, och ”Att läsa av 
varandra”, utgiven av Svenska Filminstitutet år 2004. 
 
I det fortsatta koncentrerar jag mig på vad kommunen gjort av förskolesatsningen inom området, 
även den väl dokumenterad och uppmärksammad på andra håll i Sverige. 
 
 

4.7.1 Utvecklingsarbetet med medier i förskolan 
 
Den 15 mars 2005 startades ett utvecklingsarbete i Piteå kommun vid namn Förskolan steg 1. Detta 
utvecklande arbete påbörjades för kontaktlärare inom media och IKT i förskolan klargör Lundgren-
Öhman (2007-2009 s.6). Några år senare, januari 2007, inleddes ett nytt projekt kallat 
Mediepedagogik i förskolan steg 2. Ulla- Karin Lundgren-Öhman var projektledaren bakom själva 
utvecklingsarbetet. Detta steg 2 projekt var auktoriserat och det innebar att Barn och 
utbildningsförvaltningens ledningsgrupp fattade beslut gällande genomföringen. Syftet var att övriga 
pedagoger skulle få stimulans till IKT och media samt använda och utveckla denna implementering 
ute i verksamheterna. Projektets ytterligare syfte var att lyfta fram de små barnens kunnande och 
tankar. En PIM 1- utbildning genomfördes också för de berörda pedagogerna i projektet. I själva 
utvecklingsarbetet var grundtanken att pedagogerna skulle skapa en lärmiljö där barnen blev 

                                                 
1 Skolverket (2012-05-20) http://www.pim.skolverket.se/xp/handledningar/Om-PIM/Vad-ar-PIM/ 
PIM begreppet står för praktisk IT- och mediekompetens  

http://www.pim.skolverket.se/xp/handledningar/Om-PIM/Vad-ar-PIM/
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multimodala. Att vara multimodal innebär och kan ses som en visuell kommunikation där flera olika 
uttryckssätt används för att framföra ett budskap eller för att avtolka världen. Synsättet på 
lärmetoden var ett samspel mellan barn-vuxen samt barn-barn.  
 

Vi lever idag i en digitalvärld där vi ständigt omges av olika mediebudskap och information. En 
digitalvärld där vi både kan vara konsument och producent – en värld med ständig interaktion 
och kommunikation med andra människor. Barn av idag föds in i den digitala världen. 
Mediepedagogik i förskolan bör därför vara en självklarhet!  

         (Lundgren-Öhman 2007-2009, s.6) 
 
Piteå kommun menar att tidigare mediepedagogiska arbeten som genomförts har gett goda 
förutsättningar socialt mellan vuxen- barn samt barn-barn. Ytterligare fördel påvisar att barnen fick 
en större tro på sig själva och bekräftelse. Angående det vidgade textbegreppet visade även 
utvecklingsarbeten att det kan tillämpas i förskolan för att stimulera språkutvecklingen. 
Utvecklingsarbetena visade även en uppfyllelse av värdefulla mål i läroplanen för förskolan 
(Lundgren-Öhman 2007-2009 s.6). 
 
 

4.7.2 Pedagoger och barns lärande i mediepedagogiska processer  
  
Angående pedagogernas lärande var det överlag ett positivt synsätt med möjligheter och utveckling, 
både hos pedagog såväl som barn. Även dokumentationen av verksamheten kunde förtydligas mer 
för föräldrarna med hjälp av det mediepedagogiska arbetssättet klargör Lundgren-Öhman (2007-
2009 s.16). Författaren menar vidare att detta arbete gjorde pedagogerna inspirerade till att fortsätta 
utveckla medie- och IKT processen. Många av barnen blev tryggare i sin roll i verksamheten och 
utvecklades allt mer. Ännu ett lärande från pedagogernas sida var att de fick en större förståelse 
gällande barnens uttryck och tankar. Genom reflektion mellan barn och pedagog kan de tillsammans 
se i längre och annorlunda perspektiv och på det viset utmana och utveckla verksamheten. Att se ur 
ett möjlighetsperspektiv var en förutsättning för de deltagande pedagogerna förklarar Lundgren-
Öhman (a.a. s.16). 

 
I resultatet av Piteå kommuns utvecklingsarbete lyftes likaså pedagogers iakttagelser av barns lärande 
fram rörande medieprocesser. I enkäter och intervjuer som genomfördes framgick det att barnen 
blivit bekräftade och känt stolthet över de prestationer som åstadkommits. Lustfylldheten lyftes 
särskilt fram hos barnen enligt pedagogerna. Överhuvudtaget skedde IKT och media med 
nyfikenhet och positivitet. Kommunikationen och samspelet mellan alla parter, vuxen- barn, barn – 
barn, var också ett stort inslag. IKT och media som verktyg upplevdes som bekräftande och 
tillitskapande för barnen, även känslan av stolthet (Lundgren-Öhman 2007-2009 s.18).  
 
 

4.7.3 Hinder för pedagoger och barnen 

 
Lundgren-Öhman (2007-2009 s.20) framhäver de hinder som beskrevs av pedagogerna i Piteå 
kommuns utbildningsarbetes resultat handlade om bland annat om tekniska svårigheter, kompetens- 
och tidsbrist. Även uppfattades IKT och media som allt för avancerat för de små barnen. Hinder 
kunde uppstå om barnen inte ville delta i processen. Gällande verktyg fanns det inte alltid tillgång till 
den mängd som önskades dessutom fungerade inte tekniken som den skulle. Detta kunde bland 
annat innebära en brist på för lite resurser, berörande personal som teknikutrustning. Just tidbristen 
var komplicerad på många sätt, att hinna ta tillvara på det barnen utförde, samt svårigheter med 
tillvägagångssätt och lärandeprocesser. Det fanns de pedagoger som menade att de hade för lite 
kunskap och inte kunde ta steget till att lära sig mer, som tid till egen kompetensutveckling (a.a. 
s.20). 
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Likväl hos de vuxna som hos barnen fanns det liknande hinder berörande IKT och medieteknik. 
Hinder som tidsaspekt och störningsmoment nämns av pedagogerna, likaså att tekniken i sig självt 
och användandet av den kan uppstå som ett motstånd. Utrustningen upplevdes som både lätt och 
svår att hantera för de allra minsta barnen, enligt pedagogerna. En del barn tappade lätt fokus på 
grund utav att de hade svårigheter med att se tillbaka och blicka framåt, dessa barn levde för 
ögonblicket. De ställs ett högre krav på pedagogens kompetens att handleda på ett professionellt sätt 
utifrån barns intresse och mognad tydliggör Lundgren-Öhman (2007-2009 s.21).  
 
 

5. Tidigare forskning  
 
Under detta kapitel kommer tidigare forskning att behandlas gällande barns multimediala berättande, 
barns användning av datorn, deras lärande och möte med nya medier samt meningskapande vid 
datorn. Anledningen till att jag under detta kapitel har valt lite äldre litteratur, som utkom innan 
ipaden lanserades i Sverige 2010, är för att den belyser bland annat vuxna och barns lärande ur ett 
sociokulturellt perspektiv. Samt vad som händer i mötet med implementering av nya medier.  
 
 

5.1 Barns multimediala berättande  
 
En av de forskare som bidragit på ett centralt sätt för min studie har varit Anna Klerfeldt. Hon är 
verksam vid flera lärosäten i Sverige, men disputerade vid Göteborgs universitet, där det finns en 
rätt stor grupp av forskare som sysslat med studier kring didaktik och pedagogik som handlat om 
moderna medier och unga människor i skolan. Men Anna Klerfelt har särskilt intresserat sig för de 
riktigt små barnen, och därför har jag valt att ge lite extra utrymme till hennes texter.  
 
Klerfelt (2007 s.14) betonar, för att kunna vara delaktig i ett visualiserat massmedialt samhälle som 
barn idag lever i fordras det kunskaper, att både visuellt så väl som verbalt kunna uttrycka sig med 
tekniska verktyg. Borde inte barn idag få tillgång till sin kulturs uttrycksformer och få uttrycka sina 
skapande förmågor? Är detta verklighet i dagens utbildningsväsen, om inte vad behövs för att 
realisera dessa visioner? Författaren skriver vidare att dessa frågor grundades av pedagoger i ett 
utvecklingsprojekt vid namn ”Skapa med dator” där man tillsammans, forskare, pedagog och barn 
försökte ta reda på hur datorn som verktyg kunde användas i barns skapande. Detta projekt 
finansierades av Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling. De svårigheter som uppstod var 
bland annat hur barns mediekultur skulle lyftas fram och diskuteras, stimuleras och utvecklas. Det 
var inte bara hinder mot barnens perspektiv utan även pedagogernas bristande tekniska kompetens 
som kom på tal. Vad skulle hända om mediekulturen knackade på förskolans dörr? Skulle den 
pedagogiska rollen förändras? Hur som helst såg pedagogerna möjligheter och en vilja att lära sig 
mer om barns mediekultur och teknikens värld (a.a. s.14). 
 

Det är en komplex process att erbjuda barn och unga möjligheter till inflytande inom de 
institutionella miljöerna för lärande och att möta de kulturella miljöer utanför förskolan, skolan 
och fritidshemmets kultur, där barn deltar och hämtar inspiration5. Kommersiella krafter inriktar 
sig idag mot barnet som konsument och influerar barns fritid. Då är inte barnets bästa den 
centrala frågan utan vinstintressen från den kommersiella sektorn. Samtidigt trängs barn undan 
till en kultur skild från vuxnas. I barnens rum i hemmen finns idag en avancerad 
mediautrustning och barnen har genom detta fått en privat sfär med mediebruk utan 
föräldrarnas insyn. Alla föräldrar har inte haft egna erfarenheter av datorer som barn och alla 
delar inte barnens mediaintresse. Detsamma gäller flertalet vuxna i de pedagogiska praktikerna 
och leder till att en digital kunskapsklyfta mellan generationen barn och föräldrar/pedagoger 
ibland kan vara stor (Klerfelt 2007, s.16). 
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I Klerfelts avhandlings sammanfattning och diskussion av studierna lyfts det fram att pedagogerna 
skulle ge barnen mer utrymme till deras egen kultur i verksamheten. Pedagogernas 
ställningstaganden hade i hennes studier fokus på barnens kultur, deras vilja och stöttande av 
barnens agerande. 
  

Verktygen för att skapa dessa bryggor mellan olika kulturer som barn deltar i var främst barnens 
och pedagogernas interaktion, men i nästa led även de produkter barnen och pedagogerna 
skapade. Analyserna av den nära interaktionen framför datorn visar ord och gesters betydelse i 
den språkliga turtagningen i samtalet mellan barn och pedagoger för att skapa gemensam 
förståelse mot bakgrund av datorns skärm. Detta pekar på att interaktionen är flerdimensionell 
och bärs av tal, gest, röst, blick och bild (Klerfelt 2007, s.102). 
 

Klerfelt (2007 s.117) menar vidare att när nya verktyg implementeras i verksamheten kan det i sin tur 
leda till förändringar i pedagogernas arbetssätt. Då krävs det av pedagogerna att de har en 
medvetenhet om hur barndomen ser ut idag och dess innebörd, samt vad de nya verktygen har för 
betydelse i barns utveckling. Barnen behöver stöttning i sitt skapande gällande den tekniska 
kompetensen och den kommunikativa förmågan. Det kan upplevas som en utmaning för 
pedagogerna att ge den kompetens och stöttning som behövs för att barnen ska kunna ta till sig 
diskursiva och fysiska verktyg. ”Lärande i vårt samhälle idag syftar ofta till att lära sig delta i olika 
sociala praktiker genom att bemästra de verktyg som används där och är kanske den allra viktigaste 
lärdomen en pedagogisk praktik kan erbjuda sina deltagare att ta med sig in i sin framtid” (a.a. s.117). 
 
 

5.2 Barn erövrar datorn - en utmaning för vuxna 
 
Ska små barn använda datorer? Stödjer datoranvändningen verkligen barns inlärning? Hur kan vuxna 
hjälpa barn i arbetet med IT? Hur väljer man datorprogram till barn? Dessa frågor gällande barns 
IT-användning behandlas i boken Barn erövrar datorn – en utmaning för vuxna. Att en ny kultur är i 
rörelse är en självklarhet, likafullt är det inte helt självklart att de vuxnas kunskaper överförs från en 
generation och till nästa. Dagens barn befinner sig inte i samma kultur som dagens vuxna. Barn 
förvärvar kunskaper på andra sätt än samhällets tidigare generationer. Det finns tre typer av kultur: 
postfigurativ, kofigurativ och prefigurativ, förklarar Appelberg och Eriksson (1999). 
 

I en postfigurativ kultur lär barnen främst av de äldre men som samhället ser ut idag är det inte 
alltid så att äldre utgör modeller för den yngre generationens beteende. 
I en kofigurativ kultur lär barn och vuxna av sina jämnåriga. Individer ur samma generation 
formar tillsammans en kultur. Ett exempel är den ungdomskultur som nu håller på att växa 
fram. Inom IT-området har denna kultur kommit till uttryck i många skolor, när barn har lärt sig 
hantera datorn.  
I en prefigurativ kultur lär sig vuxna av barn. I dagens IT-samhälle är det ofta den unga 
generationen som har något att lära den äldre. Lärare kan uppleva det som ett hot mot den 
traditionella lärarrollen, eftersom lärare är vana vid att de som ska lära ut. Idag anses vi stå med 
ena foten i ett prefigurativt samhälle vilket för lärare och förälder innebär att de måste se sina 
elever som resurser och jämbördiga medarbetare i ett samspel. Appelberg och Eriksson (1999, 
s.13) 

 

Appelberg och Eriksson (1999 s.24) framhåller att relationen mellan barn och datorer är avslappnad, 
de är nyfikna, har fantasi och är mer utforskande än vad många vuxna är. De vuxnas förhållande till 
en dator kan vara utan tålmodighet då inget fungerar som det ska eller om förståelsen inte finns. För 
barn är det helt tvärtom, de fortsätter att undersöka och hittar nya vägar i lärandet. I förskolan kan 
datorn bli ett lika naturligt material som pennor och papper är om det börjar användas så tidigt som 
möjligt. Författarna skriver vidare att lika som att barn kan befinna sig på olika nivåer i sin 
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bildutveckling, kan det förefalla på samma sätt i barns datoranvändning. I båda fallen handlar det om 
barns utveckling på olika nivåer, gällande användandet av dator är det fysisk, social-emotionell och 
perceptuell- kognitiv- språklig tillväxt som är väsentliga. Dessa olika utvecklingsnivåer är beroende 
av och kan inte separeras från varandra (a.a. s.24).   
 
Appelberg och Eriksson (1999 s.51) klargör att det inte är en självklarhet att lära sig allt vid första 
mötet med en dator, det är något som tar tid och prestationsförmåga från utövaren. Datorn är en 
inlärningsprocess vilken kan beskrivas i tre steg. Författarna formulerar i det första steget, 
utbildningsfasen, kan processen framstå på olika sätt gällande undervisning. Att undervisa formellt 
är inte obekant för samhället, så kallad korvstoppning är inte det effektivaste sättet för att lära sig 
något. Om mänskligheten istället får lär in något under en längre tid och i små portioner med 
information kan det bidra till en ökad inlärning. För att få en ökad förståelse för datorn kan 
användaren bruka det andra tillvägagångssättet vilket är att ta hjälp av en instruktionsmanual, samt 
även be om stöd från en pedagog. I en manual är oftast instruktioner tydliga och vägleder strategier 
och procedurer. Övning ger färdighet och en inlärningsmanual som är för tydlig kan ta ifrån syftet 
med vad övning egentligen innebär. Att även få fundera och testa själv ökar inlärningen. I steg 2, 
användarfasen, används vanligen i yrkessituationer. Om en inlärningsmanual används i denna fas är 
utövaren helt själv utan stöd från någon bistående pedagog. Det är inte alltid det lättaste att förstå sig 
på en manual för första gången, orsaker kan vara svårigheter eller för lite övning sedan tidigare 
undervisning. Fulländningsfasen, den sista fasen, innebär ett stopp för användaren i inlärningen. 
Den enda möjliga utvägen att utveckla datorlärandet är att vidareutbilda och uppfölja. Vidare 
handlar det mycket om användarens vilja och möjlighet till att överhuvudtaget utvecklas (a.a. s.51). 
 
 

5.2.1 Barns utveckling på olika nivåer gällande användandet av dator 
 
Under denna rubrik kommer jag kort att förklara barns utveckling på olika nivåer gällande 
användandet av dator. Den fysiska, social-emotionella och perceptuell- kognitiv- språkliga tillväxten 
är grundläggande i denna utveckling.  
 
I den fysiska utvecklingen vid användandet av datorn syns det på två- och treåringar att de har ett stort 
rörelsebehov, detta behov uttrycks med hjälp av de små barnens kroppar och samtidigt utstrålar de 
glädje och känslor språkligt. Genom att barn fysiskt använder datorn kan det leda till att 
finmotoriken och koordinering från öga till hand utvecklas.  
 
Den social – emotionella utvecklingen innebär att barn inhämtar kunskap genom att samspela med 
exempelvis andra barn i verkliga situationer. Den kunskap som överförs till barnen bör ta stöd i de 
sociala situationer som uppstår i vardagen. I skolan kan den social- emotionella utvecklingen framstå 
som positiv då datorn används i en gemenskap socialt i grupper. Som i skolan ser förskolan på 
turtagning och kamratstöd som en utveckling.  
 
Den perceptuella - kognitiva och språklig utvecklingen visar positiva effekter gällande datoranvändning. Att 
lära sig alfabetet, skriva med hjälp av ordbehandlingsprogram, lära sig grundläggande matematik 
samt att lära sig programmera. Att kognitivt utvecklas innebär att även kunna tänka kreativt med 
hjälp av sinnesintryck och förstå hur problem ska lösas. Då barn ska förstå abstrakta 
tvådimensionella dimensioner har datorn varit till stor hjälp kognitivt i samband med att få en 
förståelse för omvärlden.   
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5.3 Bland barn och datorer – lärandets villkor i mötet med nya medier 

 
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001 s.7) formulerar följande frågor; Hur blir mötet med nya 
medier för barn i förskola och skola då de ska hantera en dator för första gången? Boken Bland barn 
och datorer – lärandets villkor i mötet med nya medier bygger på ett forskningsprojekt gällande hur IKT 
inträder i förskola och skolan. Vilken roll kommer den nya informationsteknologin att ha i 
framtiden? Författarna skriver vidare att en självklarhet är att IT kommer få en stark roll i 
förbindelse med utbildning. I mitten av 1980-talet utvecklades datorns grafiska användargränssnitt 
vilket i sin tur var framstående för persondatorns genombrott. Därefter förändrades IT 
tillämpningen i undervisningen. Till en början var det fokus på att få förståelse för själva teknologin, 
dagens barn och ungdomar tillägnar sig lärandet och teknologin via datorprogram. Samhällets krav 
på undervisning och dess innebörd ökar, likaså teknikens omfattning och publicitet (a.a. s.7). 
Det finns tre olika motiv enligt Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) angående IKT – 
utvecklingen i förskola och skola. Dessa tre är inlärnings- arbetslivs- och demokratiaspekten.   
 

För det första den så kallade inlärningsaspekten. Datorn i förskolan och skolan har bidragit till 
en ökad variation och initierat en förändring av arbetssätten. Datoranvändningen har också 
medfört en förändring av relationen mellan barn och pedagog. Dessutom har den öppnat nya 
möjligheter för barn med särskilda behov. Det andra motivet utgör arbetslivsaspekten. 
Näringslivet och samhället i övrigt förväntar sig att skola skall förbereda barn och ungdomar 
inför deras framtid i arbetslivet, där de oundvikligen kommer att komma i kontakt med den nya 
tekniken. Det tredje motivet till IKT- användningen i förskolan och skolan utgör 
demokratiaspekten. Medborgarkunskap på datorområdet är nödvändig i en fungerande 
demokrati. Det faller på datorområdet och skolans ansvar att alla barn och ungdomar ges 
möjlighet till likvärdig utbildning på området.  
(Alexandersson, Linderoth & Lindö 2001, s.13) 
 

Författarna menar vidare att mötet och meningskapandet vid datorn är också viktigt att utforska 
speciellt hur det upplevs av barn och hur det skapar en mening för dem. I forskningsprojektet 
utfördes ett antal observation, vid en utav observationerna på en skola fick barnen utföra vissa 
arbetsuppgifter framför datorn på uppdrag av pedagogerna. De fick själva välja pedagogiska 
program, samtidigt kunde de ibland bli styrda av en vuxen. Barnen levde sig in i det de utförde och 
blev väldigt fascinerade. Ljuden, ljuset, de olika bilderna med mera fängslade barnen likaså. Det ska 
vara roligt att lära och denna respons fick pedagogerna utifrån barnens kommentarer i projektet. 
Överlag upplevdes det av barnen som lustfyllt att arbeta med IKT i verksamheten. 
”Meningsskapandet sker i ett sammanhang som ständigt skapas och återskapas av barnen” 
(Alexandersson, Linderoth & Lindö 2001 s.64) 
 
 

5.4 Spelet runt datorn 
 
I Ljung-Djärfs avhandling Spelet runt datorn – datoranvändande som meningsskapande praktik i förskolan 
berörs mötet mellan dator och förskola som då studien skrevs var en relativt ny teknik. Det 
diskuteras olika aspekter av meningsskapande då datorn används i förskolans verksamhet vilket även 
var studiens syfte. I första hand är det pedagogerna i förskolan som bär det största ansvaret för att 
det kulturella och historiska mötet får ett sammanhang och blir ett faktum i verksamheten. Vad har 
tekniken för roll och värde? Vad är det som är väsentligt och betydelsefullt i barns lärande och 
utveckling? Barndom, lek, lärande och utveckling är centrala begrepp som bör förstås och kunna 
användas i den dagliga verksamheten (Ljung-Djärf 2004 s.14) 
 
I förskolan är det inte bara pedagogerna som är betydelsefulla, även barnen är en stor del av 
verksamheten. Vad gäller ansvar har barnen inte överhuvudtaget någon skyldighet till att sträva mot 
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vad läroplaner och styrdokument uttrycker. Anspråk från det politiska hållet samt förståelse för 
utveckling och lärande är inte något som ska ligga på barnens ansvar. I förskolan grundar sig 
barnens vistelse på andra motiv än pedagogernas. ”Barnens mål i förskoleverksamheten formuleras 
mot bakgrund av andra värden och föreställningar”(Ljung-Djärf 2004 s.15) 
Ljung-Djärf (2004 s.19) skriver att teknikens roll i förskola och skola inte är helt uppenbar, det finns 
dock möjligheter till att förändra och utveckla kunskaperna. I stället för att se på IKT som en slags 
förändring av verksamheten kan det i stället ses som något förskola och skolan kan formas utav. 
Vad beror då detta på? Kan det anses att IKT och teknik inte har skapats i syfte för lärande och 
utveckling, utan något som på senare tid har utformats. Ansvaret för själva utformandet har lagts på 
pedagogerna vilka har skildrats som motvilliga att lära och förstå tekniken. Likväl finns det de 
pedagoger som ser på tekniken med intresse och möjligheter för en framtida pedagogisk utveckling. 
Ekonomin spelar även den en betydande roll och besparingskrav har varit nödvändigt både i 
förskola som skola, dessvärre har dessa besparingar inte legat i fokus inom förskolans verksamhet 
(a.a. s.19) Användandet av tekniken i förskolans verksamhet har uppfattats som ”en extra barnvakt”, 
att datorn missbrukas enligt pedagogerna. Det diskuterades om att datorn tog för mycket tid från 
andra aktiviteter som lek, skapande och kommunikation vilket i sin tur kunde stoppa barnens 
kreativitet och fantasi (a.a. s.31).  
 
I Ljung-Djärfs avhandling presenteras i resultatet tre artiklar. I ett examensarbete (Malmedal 2011) 
som nyligen gjorts har jag noterat och inspirerats av resultatet där det bland annat framkommer att 
barnen visade på en vilja och aktivitet i samband med ipaden och den ansågs även som ett lustfyllt 
verktyg för barns lärande. I en av Ljung-Djärfs artiklar med titeln Fröken får jag spela data? Datorn i 
förskolans lärandemiljö var syftet att se hur förskolan format datoranvändandet. Hur används datorn? 
Vilka möjligheter och svårigheter har uppstått? Datorn sågs av pedagogerna som en framtida 
möjlighet för barnen, samt att användandet även ses som en sysselsättning och ett lärande. 
Datoranvändandet kunde även ses som ett tidsfördriv, inte som ett lärande i verksamheten. 
Begränsningar fanns i syfte att undvika att något skulle hända med tekniken, pedagogerna hade helt 
enkelt inte tron på att barnen själva kunde hantera datorn och dess lärandeprogram. Tidsåtgången 
var även den begränsad med tanke på att andra aktiviteter inte skulle glömmas bort (Ljung-Djärf 
2004 s.72-73.)  
 
I artikeln Fröken får jag spela data? lyftes främst hot och risker, gällande möjligheter och faror med 
datorer i verksamheten. Det kunde bli alltför mycket datoranvändande vilket kopplades till hemmets 
teknik aktiviteter, tv-tittande, dataspelande och dylikt. Därför formulerades ett antal regler berörande 
tid och användande av datorn. Användandet uppfattas tills största delen som en passiv aktivitet, 
barnen blev nyfikna på vad andra barn gjorde framför datorn. Det kunde leda till hög ljudnivå och 
oenigheter. Vidare diskuterade pedagogerna vilka regler som var bäst att tillämpa om sådana 
situationer skulle uppstå (Ljung-Djärf 2004 s.74).  
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6. Aktuell forskning  
 
I detta kapitel presenteras delar ur en aktuell antologi utav Klerfelt och Qvarsell angående kultur, 
estetik och barns rätt i pedagogiken. Sedan summeras en aktuell debatt om surfplattor i förskolan. 
 

 
6.1 Kultur och barns rätt i pedagogiken 
 
Klerfelt, fil.dr i pedagogik, och Qvarsell, professor emerita i pedagogik är redaktörer till boken 
Kultur, estetisk och barns rätt i pedagogiken. Tillsammans med flertalet studerande, samt personal i 
förskola, skola och fritidshem undersöker de barns liv och villkor idag rörande det kulturella, 
estetiska samt det pedagogiska. Barns rättigheter, både enskilt som kollektivt gällande deras kultur 
belyses. Vilken plats de vuxna i verksamheten har tillsammans med barnen diskuteras också. ”Vi vill 
peka på den dynamik som råder mellan å ena sidan pedagogiska kulturella praktiker och, å andra 
sidan, teoretiska tolkningar och försöka lyfta blicken till mera generella sammanhang” förklarar 
Klerfelt och Qvarsell (2012 s.7).  
 
Ur denna bok har jag tagit fasta på Lorentzon, magisterstudent, som intresserar sig för barnkultur, 
barns rätt till kultur samt barndomsstudier. Hennes syn på barnkulturbegreppet kommer det att 
lyftas fram delar ur. Klerfelts kapitel ”Ut på nätet - in i webben” belyses där jag kort lyfter fram hur 
nya medier tas i bruk. Även Lagerkvist, förskollärare och master i pedagogik som har de yngsta 
barnen och deras rättigheter som huvudsakliga forskningsintresse, syn på barnets rättigheter som 
tvärvetenskapligt område belyses kortfattat.  
 
 

6.1.1 Barnkulturbegreppet 
 
Lorentzon (2012) betonar att begreppet kultur kan relateras till aktiviteterna lek, vila och fritid som 
en medverkan i barnens kulturella och konstnärliga liv enligt artikel 31 i barnrättskonventionen. I 
barns vardagsliv kan dessa aktiviteter tillsammans med skolgången utgöra en mycket betydande del i 
samhället. ”Barnkulturbegreppet är också ett effektivt verktyg för att åskådliggöra barnet och dess 
situation”.  Barnkultur är ett begrepp som är skiftande på många sätt i relation till barnet.(a.a. s.31). 
 
Lorentzon (2012) menar vidare att kulturen kan utvecklas i gemenskap, samt att barnets kollektiva 
identitet kan utvecklas och skapas utifrån barnets egna handlingar men också i samverkan med det 
övriga samhället. Definitioner som dessa kan kopplas ihop med levnadssätt, mänskliga sociala 
strukturer och förhållande i kulturen. Vidare berörs definitioner som estetisk kultur skapad för 
barnet och även kultur med och bland barn. Det finns en mångfald av perspektiv på begreppet 
barnkultur, trots de olikheter som görs är skillnaden mellan den vuxnes och barnets perspektiv det 
som mest ska uppmärksammas i verksamheten. Begreppet barnkultur kräver en försiktighet oavsett 
berörande aspekter som estetiska och antropologiska då de i en gemenskap med barns aktiviteter 
kan assimilera (a.a. s.32). 
 
 

6.1.2 Ut på nätet – in i webben 
 
Klerfelts kapitel handlar bland annat om Oskar, snart åtta år gammal, som tar makten att fastställa 
barns liv. Han utmanar de vuxnas föreställningar genom att göra en digital berättelse med bilder. 
Dessa bilder skapar förutsättningar för samtal, förståelse och intersubjektivitet. Genom detta hoppas 
Oskar på att de vuxna ska få ett ändrat perspektiv berörande vad barn uppskattar. ”Hans metaforer 
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fungerar som verktyg för att skapa förståelse mellan barns handlingar och vuxnas föreställningar om 
vad barn egentligen gör” förklarar Klerfelt (2012 s.149). 
 
Oskars digitala berättelse är skapat av ett barn och i dennes kultur. Klerfelt lyfter fram den danske 
forskaren Flemming som sedan länge forskat om barns och ungas kultur och dess förändringar som 
berört både vuxen som barn i samhället. Det Flemming resonerar kring är att barn kan använda sig 
av deras kulturs förmåga för att ge större perspektiv på estetiska uttryck och nya medier. Klerfelt 
klargör vidare:  
 

Genom att gripa in i sin egen kultur kan barnen manifestera sig som kulturella och sociala agenter 
och som deltagare i produktionen av sina liv. Sett ur detta perspektiv kan barns egna kulturella 
bidrag fungera som verktyg för att göra sina röster hörda. Som aktiva producenter av kultur har 
barn möjlighet att ta rätten att själva bestämma och beskriva innebörder i kulturella fenomen som 
vi möter i vår vardag (Klerfelt 2012 s.151). 
 
 

6.1.3 Barns rättigheter som tvärvetenskapligt område 
 
Lagerkvist (2012) lyfter fram Korczak, författare, läkare och barnpedagog, som tidigare var driftig 
inom barnrättsfrågor och pedagogik. Han var lyhörd och såg till barnens perspektiv på saker och 
ting i samhället. Barnen skulle enligt honom behandlas med respekt av de vuxna som har en större 
erfarenhet av samhället som barnen ska delges. Fast barnen ska få ta del av de vuxnas erfarenheter 
av världen betyder inte det att de ska förberedas för vad som hända i framtiden. Samtidigt måste de 
vuxna ha en förståelse för att barnen lever för ögonblicket, det är inte säkert att de vuxna minns hur 
det är att vara ett barn. Det borde inte finnas en makthierarki mellan barn och vuxna utan båda ska 
ses som lika värda oavsett skilda erfarenheter (a.a. s.17). 
 
Ett annat perspektiv som Lagerkvist klargör är det barnkulturella, där kan det egna perspektivet 
synliggöras och framstå som en demokratisk rättighet. Framförallt de mindre barnen som har svårt 
att uttrycka sig och få uppmärksamhet får en möjlighet till detta via barnkulturen. Enligt 
barnrättskonventionen är det allas rätt att bli lyssnad till och att kunna få göra uttryck och få 
möjlighet till sin egen kultur klargör Lagerkvist (2012 s.17) 
 
 

6.2 Surfplattor i skolorna – en hälsorisk för barn 

 
I en debattartikel från Aftonbladet (2012-04-01) diskuterade Ladberg (fil doktor och författare), 
Hedendahl (leg. läkare och specialist inom allmänmedicin), Nilsson (journalist och författare) och 
Lindheim (speciallärare) huruvida surfplattor är en hälsorisk i skolan. Debattörerna menar att det 
enda rätta är att undanhålla surfplattor (ipads) och smarta telefoner (smart phones) från barnen. I 
samband med att dessa teknikprodukter införs i skolorna görs inga riskbedömningar om det är 
negativt eller positivt för barns hälsa. Detta har framkommit genom att en koll bland ansvariga 
skolchefer i Stockholm utförts, i och med detta menar debattörerna att det är ett brott mot 
arbetsmiljölagen. I artikeln lyfts föreskriften ”Innan ni genomför de planerade förändringarna ska ni 
undersöka och bedöma vilka risker för ohälsa och/eller olycksfall som förändringarna kan medföra 
för personalen. Riskbedömningarna ska dokumenteras skriftligt”. Likaså utifrån FN:s 
barnkonvention ska alla förändringar som görs i samband med barn ska de i första hand sättas 
främst. De debattörerna inte förstår är hur en implementering kan ske utan att riskbedömningar 
verkställs.  
 
Debattörerna fortsätter att hävda olika bakomliggande orsaker, radiofrekvent strålning och 
lågfrekventa magnetfält, som kan bidra till cancer och andra hälsoproblem, exempelvis yrsel, migrän, 
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huvudvärk, koncentrationssvårigheter med mera. På grund av dessa olika negativa hälsotecken är det 
inte på något sätt positivt att trådlös teknik införs i verksamheterna. Barnens bästa bör helt enkelt 
komma i första hand och därför bör den trådlösa tekniken bytas ut till den kabelbundna tekniken 
enligt debattörernas åsikter. 
 
 

6.3 Nej, surfplattor i skolan är inte skadliga för barn 

 
Som svar på ovanstående debatt svarade Augustsson utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten (2012-
04-17) att surfplattorna inte är skadliga utan att ”symptomen kan bero på stress hos den som 
intensivt använder dator och mobiltelefon”. Utredningsmannen menar att det inte finns något 
strålsäkerhetsproblem, vilket även Strålsäkerhetsmyndigheten och andra organisationer som 
Världshälsoorganisationen instämmer i. Flertaliga undersökningars granskningar har utförts vilket 
Augustsson baserar sina åsikter på. Han motsäger vidare att de eventuella 
koncentrationssvårigheterna inte grundar sig hos de elektromagnetiska fälten, dock kan det bli en 
förökad stress hos personer som dagligen använder dator och mobiltelefon. Att cancer skulle vara 
en utav orsakerna till att inte använda trådlös teknik motsäger Augustsson också, ”exponeringen från 
trådlösa nätverk är ofta mindre än en tusendel av vad den egna mobilen ger under samtal”. Både 
inomhus som utomhus menar Strålsäkerhetsmyndighetens mätningar att exponeringarna motsvarar 
varandra samt att de är på låg nivå. Sammanfattningsvis finns det ingen anledning till att någon bör 
undvika de trådlösa nätverken överhuvudtaget avslutar Augustsson.  
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7. Metod  
 
I detta kapitel kommer jag att motivera och redogöra för metod och det material jag använt för 
denna studie. I studien används en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. För att söka 
fördjupad information i syfte att få säkrare svar på arbetets huvudfrågor finns även en kvalitativ 
ansats. I kapitlet beskrivs teori, enkätundersökning, urval och begränsningar, genomförande, 
bearbetning av data samt forskningsetiska principer.  
 
 

7.1 Metodteori 
 
I min undersökning valde jag att använda mig i första hand utav en kvantitativ metod i form av en 
enkätundersökning som lämpligt alternativ. Jag vill även delvis betrakta min studie som en kvalitativ 
metod då den är konstruerad med delvis öppna frågor, alltså är min studie en kombination av två 
tillvägagångssätt. Bell (2000)beskriver kvantitativa kontra kvalitativa metoder: 
 

Kvantitativ inriktade forskare samlar in fakta och studerar relationer mellan olika uppsättningar 
av fakta. De mäter och använder vetenskapliga tekniker som kan ge kvantifierbara och om 
möjligt även generaliserbara slutsatser. Forskare som anammar ett kvalitativt perspektiv är mer 
intresserade av att ta reda på hur människor upplever sin värld. Deras mål är snarare insikt än 
statistisk analys. De tvivlar på existensen av ”sociala fakta” och ifrågasätter användningen av en 
”vetenskaplig” inställning när man har med människor att göra (Bell 2000 s.13). 
 

Oberoende av metodval, kvantitativt eller kvalitativt, har varje tillvägagångssätt både svaga och 
starka sidor. Oavsett metod passar vart och ett utav dem in i olika sammanhang beroende på studie. 
Själva studien är det grundläggande och utgångspunkten och det som styr själva metodvalet förklarar 
Bell (2000 s.14).  
 
Efter att ha förberett mig med problemformulering och frågeställning i min studie ska ställning tas 
om enkät, intervju eller observation är bäst passande för att få fram den information som behövs. 
Enligt metodteoretiker är det viktigt, som ovan nämndes, att utforma enkäten så att jag får den 
information som är relevant för studien. Det gäller även att de personer som svarar känner en 
acceptans gentemot frågeformuläret, för att det inte ska uppstå problem vid min analys av svaren 
(Bell 2000 s.103) 
 
 

7.2 Enkätundersökning  
 
Enkätfrågorna formulerades utifrån arbetets syfte och frågeställningar. Frågeformuläret (se bilaga 1) 
bestod av både öppna frågor och färdiga svarsalternativ. Genom denna struktur skulle pedagogerna 
ges en möjlighet och erbjudan till mer öppna svarsalternativ. I en kvantitativ undersökning 
formuleras frågorna gärna i fasta svarsalternativ då de vanligtvis förekommer i enkätform förklarar 
Patel och Davidson (2003 s.75). De färdiga svarsalternativen utformades med 4 olika alternativ i en 
så kallad graderad inställning, exempelvis ja, till stor del, relativt ofta, i liten grad och nej, inte alls. 
Det förekom också svarsalternativ i form av sekvenser, 21-29, 30-39 och så vidare. Anledningen till 
att jag valde både öppna och färdiga svarsalternativ var för att få en vidare uppfattning om 
pedagogernas synsätt på hur ipad implementeras i förskolan och vad det eventuellt kan betyda för 
barnens utveckling. Samt att de båda svarsätten kunde vara komplement gentemot varandra. 
 
När en fråga ska konstrueras är det bra att vara medveten om den ska den ska utformas som öppen 
eller sluten. Med hjälp av öppna frågor får informanten själv konstruera sina svar utifrån vad hon 
eller han anser som viktigt. Utifrån detta kan en öppen fråga i en enkät bli en liknelse till en öppen 
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fråga i en kvalitativ intervju. Det som kan bli en nackdel med en öppen fråga är att många olika svar 
kan förekomma då bearbetning av data ska sammanställas, därför behövs ett eventuellt schema 
skapas för att kategorisera svaren förklarar Eliasson (2006 s.37). I slutna frågor har jag som forskare 
flera fördelar då jag kan styra mina pedagoger mer via svarsalternativen. Jag kan även lättare tolka 
och förbereda mitt arbete med de eventuella svaren som ges i och med att jag kan styra frågorna mer 
än i en öppen frågeställning. Nackdelen med fasta svarsalternativ är att jag kan missa att ställa 
alternativ som pedagogerna anser svarar på den ställda frågan bättre. Detta kan jag undvika genom 
att även ställa öppna frågor med exempelvis benämningen ”övrigt” menar Eliasson (2006 s.37). 
Utifrån detta kan jag dra som slutsats att det kan gagna att ställa både slutna som öppna frågor i min 
studie. Båda alternativen anser jag har sina fördelar sett ur kvantitativa och kvalitativa synvinklar.  
  

 
7.3 Urval och begränsningar 
 
För att genomföra min undersökning bestämde jag mig för att använda mig utav 6 olika förskolor i 
en kommun i Mellansverige. Anledningen till att jag valde flera förskolor var för att få en större 
bredd på perspektiv, angående implementering av ipad, än om jag bara hade valt att undersöka en 
förskola. Värt att nämna är att jag innan det slutgiltiga metodvalet hade tänkt använda mig utav en 
förskola och utföra kvalitativa intervjuer. En enkätundersökning blir även mer tillförlitlig och ger ett 
bredare spektra om fler deltar i studien. Jag valde dessa förskolor då samtliga är deltagare i ett ipad- 
projekt.  
 
Jag övervägde även att ta in fler kommuner i min enkätundersökning men valde att använda mig 
utav en kommun då jag ville ha ett personligt möte med pedagogerna, därför min avgränsning till en 
kommun. Däremot har jag orienterat mig både regionalt och nationellt inför mitt urval. Bland annat 
har Nacka implementerat ipad för lärande i 7 olika förskolor i deras kommun. Sedan oktober 2010 
har Nacka kommun delat på en enda ipad, i januari 2011 blev de tilldelade fler och alla pedagoger 
som är med i projektet fick tillgång till en ipad. Även en IKT modellförskola i Uppsala kommun 
startade under hösten 2011 ett arbete med ipad. Denna förskola har ett stort intresse för IKT, ny 
teknik och barns digitala lärande. 

 
 

7.3.1 Urval av informanter och förskolor  
 
Antal pedagoger i denna studie är 27 stycken. Det är både män och kvinnor i åldrarna 21-50 år eller 
äldre. Urvalet har gjorts utav mig själv och även med hjälp av rektorer. I enkäten formulerade jag 
aldrig någon fråga om utbildning, det var ett medvetet val jag gjorde då jag anser att allas synsätt på 
ipad i förskolan, oavsett utbildning, är mer väsentligare i min studie. 
 
På varje förskola finns det en pedagog som har huvudansvar för ipaden. Varje förskola har en till två 
ipads till förfogande och åldern på barnen som använder ipad varierar mellan 1-5 år på samtliga 
verksamheter. De 6 olika förskolorna varierar i storlek, från både små enheter med en avdelning till 
enheter där det finns upp till fyra avdelningar.  
 
 

7.4 Genomförande 

 
Till att börja med kontaktade jag alla förskolor och berättade för rektorer och pedagoger om mitt 
syfte och min undersökning. Sedan frågande jag om de kunde tänka sig att delta i min studie via en 
enkätundersökning. Jag var noga med att tala om att deltagandet var anonymt för alla som deltog i 
undersökningen, samt att medverkan var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta. Så fort jag 
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fick ett godkännande från förskolorna skickade jag ut informantbrev samt enkäter. Enkäten 
lämnades ut till 30 stycken pedagoger tillsammans med ett informantbrev (se bilaga 2). Pedagogerna 
fick lite mer än en vecka på sig att besvara frågeformuläret. Jag valde att hämta och lämna ut både 
enkät och informantbrev personligen. Detta för att de skulle få en chans att se mig i egen person och 
inte bara höra en röst via telefon. Jag anser att det ger ett mer seriöst intryck och trygghetskänsla då 
forskaren personligen väljer att informera om sin studie. I min studie blev det ett bortfall på 3 
pedagoger och enkäter, detta på grund av olika anledningar. Bortfallet tas med i beräkningen då 
resultat redovisas. Sammanlagt blev det totalt 27 stycken enkäter att bearbeta i min studie. 
 
 

7.5 Bearbetning av data 

 
Jag väntade in svar på alla enkäter innan jag började sammanställa. ”När vi har samlat in information 
i ett forsknings- utrednings- eller utvecklingsarbete behöver vi systematisera, komprimera och 
bearbeta materialet för att kunna besvara de frågor vi ställt” (Patel & Davidson 2003 s.109). För att 
på ett tydligt och enkelt sätt redovisa de färdiga svarsalternativen pedagogerna svarat på i enkäten 
kommer dessa att presenteras i form av stapeldiagram.  
 
I bearbetningen upptäckte jag att två frågeställningar var mycket lika varandra och huvudsakligen 
informanternas svar. Därför har jag i min resultatdiskussion valt att sammanföra dessa två frågor 
under huvudfrågeställningen På vilket sätt tänker sig pedagoger att implementering av ipad i verksamheten kan 
främja barnens utveckling på förskolan? I resultatkapitlet i denna studie har jag valt att sammanställa dessa 
frågor i samma ordning som enkäten är utformad (se 8.2.1 och 8.3.2). 
 
  

7.6 Forskningsetiska principer 
 
En forskare ska alltid förhålla sig till etiska överväganden då en vetenskaplig studie genomförs.  
Därför har jag i denna undersökning tagit hänsyn till de forskningsetiska reglerna som 
Vetenskapsrådet (2002) framhåller. Det finns fyra huvudkrav som Forskningsetiska principer inom 
humanistisk samhällsvetenskaplig forskning ställt samman, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Huvudkraven förklaras härmed kortfattat utav 
vetenskapsrådet: 

 
Informationskravet, Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. 
Samtyckeskravet, Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. 
Konfidentialitetskravet, Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. 
Nyttjandekravet, Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål. 
Vetenskapsrådet (2002) 
 

Dessa fyra huvudkrav har jag förankrat i min undersökning då jag i avseende har informerat 
pedagogerna i ett informantbrev, (se bilaga 2). Syftet och likaså frivilligheten till deltagande 
meddelades. Att även när som helst avbryta sitt deltagande kunde ske på eget initiativ av deltagaren. 
Alla deltagare i denna studie är också upplysta om att allt material behandlas konfidentiellt. Inga 
namn eller annan avslöjande information nämns i denna undersökning, samt att inget utav svaren 
kan kopplas till en specifik person eller förskola. Jag anser att jag motsvarat de fyra huvudkraven på 
ett mycket fördelaktigt sätt vid genomförandet av min studie. 
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7.7 Validitet och reliabilitet  
 
Patel och Davidsson (2003 s.98) förklarar att god validitet uppnås då vi vet att det som undersöks är 
det som syftas till att undersökas. För att kunna genomföra detta måste det ske på ett tillförlitligt 
sätt, det vill säga att en god reliabilitet uppnås. Min studie upplever jag ha en god validitet i samband 
med att jag har utgått från mitt syfte hur ipad implementeras i förskolan. Utgångspunkten och fokus 
har legat på de verksamma pedagogernas uppfattning och vad ipad kan betyda gällande barns 
utveckling i förskolans verksamhet. Bell (2000 s.90) skriver ”Validitet (eller giltighet) är ett betydligt 
mer komplicerat begrepp. Det är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att 
den ska mäta eller beskriva. Om en fråga inte är reliabel, det vill säga tillförlitlig, saknar den också 
validitet, men bara för att reliabiliteten är hög behöver inte validiteten vara hög”. Mina enkätfrågor 
(se bilaga 1) har utformats på ett tydligt sätt för att kunna delge min studie information ur olika 
perspektiv om ipadens betydelse i förskolans verksamhet.  
 
Patel och Davidsson (2003 s.100) menar att reliabilitet är detsamma som tillförlitlighet. För att 
uppnå en god reliabilitet (tillförlitlighet) i min studie har jag valt granska 6 förskolor och i samband 
med det 27 informanter. Då enkät används som metod i en undersökning är det svårt att uppnå 
tillförlitlighet i förväg. För att öka tillförlitligheten bör frågorna utformas på det sätt att 
informanterna får en förståelse för dessa samt att de inte finns några som helst svårigheter att 
besvara (a.a. s.102). När bearbetning av data genomfördes fanns det en del frågor som ett par 
informanter inte hade besvarat vilket kan upplevas som en brist vid insamling av information. Dock 
hade flertalet utav enkäterna samtliga frågor besvarade för att kunna uppnå en god tillförlitlighet och 
information till min undersökning. Oavsett metodval vid insamling av information bör den alltid bli 
kritiskt granskad för att se över validiteten och reliabiliteten (a.a. s.89). Det är även viktigt att som 
forskare ha förståelse för att en del faktorer kan påverka informanternas svar i en enkät. Denna 
påverkan kan komma från exempelvis olika tv-program eller tidningar. Detta kan minska 
tillförlitligheten i en studie då en fråga kan ge olika svar i olika situationer beroende på vad 
informanten påverkas utav (a.a. s.89). För att öka validiteten och reliabiliteten i min studie bör jag 
som forskare ta hjälp av exempelvis en annan student för att kritiskt granska mina enkätfrågor. 
Studenten kan ta del av och använda sig utav samma metod för att se om samma resultat och svar 
framkommer (a.a. s.90).  
 
Frågan är om min studie fått en högre reliabilitet om jag även valt att använda mig utav ytterligare en 
metod som intervjuer. Samtidigt ser jag det som att jag har en god tillförlitlighet då jag valt 
enkätform och kan se tillbaka på mina informanters svar kontinuerligt för att förlita mig på att jag 
uppfattat allt på ett korrekt sätt. Därför är det mycket viktigt som jag tidigare nämnde ovan att 
frågorna utformas på ett tydligt och förståeligt sätt för informanterna.  
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8. Resultat  
 
Resultatet kommer att redovisas med hjälp av fem underrubriker. 
 

 Ålder, erfarenhet av arbete på förskola och ipad i verksamheten.  

 Ipad i verksamheten 

 Fördelar och nackdelar med Ipad 

 Kompetensutveckling 

 Övrig information 
 
De färdiga svarsalternativen presenteras i form av stapeldiagram. Vidare presenteras de öppna 
svarsalternativen var för sig utefter de olika valmöjligheterna. Bokstaven N i mina tabeller står för 
antal pedagoger i studien. I både de slutna och öppna svarsalternativen är mängden olika pedagoger 
som valt att svara. 
  

8.1 Ålder och erfarenhet av arbete på förskola och ipad i verksamheten 
 
8.1.1 Pedagogernas ålder 

 
Frågan som ställdes till pedagogerna: Ålder? 
 
Utav 26 stycken pedagoger är det 12 stycken som är i 40-49 årsåldern, 7 stycken som är 50 år eller 
äldre. 6 stycken är i åldern 21-29 år. 1 stycken är 20 år eller yngre. 1 bortfall i denna frågeställning. 
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Tab. 1 - Redovisning av pedagogernas ålder

Pedagoger

N=27

Ej svar: 1 st

 
 
 
8.1.2 Pedagogernas arbetslivserfarenhet på förskola 
 
Frågan som ställdes till pedagogerna: Hur länge har du arbetat på förskola? 

 
15 stycken pedagoger har svarat att de arbetat 16 år eller mer. Vardera 3 stycken 11-15 eller 6-10 år. 
6 stycken i 0-5 år. 
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Tab. 2 - Redovisning av anställningsår på förskola
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8.1.3 Ipad- projektets längd på förskolorna 
 
Frågan som ställdes till pedagogerna: Hur länge har ipad-projektet pågått på er förskola? 
Berätta gärna varifrån initiativet kom (till exempel kollega, dig själv, rektor, politiker) 
 
16 stycken pedagoger svarade att ipad projektet pågått i ett ½ år eller mindre. Resterande 11 stycken 
svarade ½ år -1 år.  
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Tab. 3 - Redovisning av ipadprojekts längd

Pedagoger

N=27

  
 
Kommentarer:  
 
½ år eller mindre 
I alternativet ½ år eller mindre svarade 3 pedagoger att de fått information via en kollega. 4 utav 
pedagogerna hade fått tips av IT i kommunen att ett ipad projekt skulle anordnas samt att det gick 
att ansöka, ”Fick veta av en IT-pedagog att vi kunde söka projektet. Jag tyckte det verkade kul och 
berättade för mina kolleger och så sökte vi”. Information på en studiedag gällande projektet hade 1 
utav pedagogerna fått tips om. 1 pedagog fick upplysning via det lokala nätverket och blev 
intresserad. 
 
½ år -1 år 
6 stycken utav pedagogerna i alternativet ½-1 år hade fått upplysning via rektor, politiker, kommun 
och/eller arbetslag som rekommenderade att söka och delta i ipad-projektet. ”Vi fick möjlighet via 
kommunen att vara med i ett projekt kring ipad. Då tänkte vi alla, varför inte? Och slog slag i 
saken”. 1 pedagog fick information via en kollega och 2 pedagoger på en studiedag. 2 utav 
pedagogerna hade fått erbjudande om projektet, en utav dessa pedagoger hade fått det via en 
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föreläsning. 1 pedagog svarade att ”Ett ipad-projekt skulle starta inom förskoleverksamheten. Vi 
ansökte och blev antagna”. 
 
 
8.1.4 Pedagogernas erfarenhet av ipad 
 
Frågan som ställdes till pedagogerna: Har du någon erfarenhet av ipad sen tidigare? Berätta 
gärna mer. 

 
I frågan om pedagogerna hade erfarenhet av ipad svarade de flesta, 24 stycken nej, inte alls. 3 
stycken har erfarenhet i liten grad.   
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Tab. 4 - Redovisning av pedagogernas ipad-erfarenhet

Pedagoger
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Kommentarer: 
 
I liten grad 
1 pedagog svarade att erfarenhet kom ifrån reklam samt vänner, ipaden är även i liknelse med en 
mobiltelefon och inte avancerad. Vidare svarade 1 pedagog att hon har liten erfarenhet i och med att 
en släkting har synfel och därmed skaffade sig en ipad för att kunna se exempelvis tidningstexter i ett 
större format.  
 
Nej, inte alls 
Berörande de pedagoger som inte alls har erfarenhet svarade 1 pedagog ”Jag har ingen erfarenhet av 
ipad tidigare men jag tycker att det är roligt och intressant att lära mig någonting nytt. Utforskar 
ipaden både på egen hand och tillsammans med barnen”. 1 pedagog svarade att osäkerhet fanns till 
en början men efter mer undersökande kändes ipaden tryggare. Dock kan en viss osäkerhet infinna 
sig då nya saker upptäcks. 
 

 
 
8.2 Ipad i verksamheten 
 
8.2.1 Synsätt på användandet av ipaden som främjande hjälpmedel för barns utveckling 
 
Frågan som ställdes till pedagogerna: Anser du att ipaden används i verksamheten för att främja 
barnens utveckling? Ge gärna exempel.  

 
Gällande användning av ipaden i verksamheten för främjande i barns utveckling svarade 5 stycken 
pedagoger ja, till stor del. 7 stycken, relativt ofta. 14 stycken menar att den används i liten grad. 1 
stycken pedagog att den inte används alls. 
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Tab.5 - Redovisning av  pedagogernas uppfattning av ipad för främjande utveckling

Pedagoger

N=27

 
 
 
Kommentarer: 
 
Ja, till stor del 
Av svaren framkom att 1 pedagog menar att ipaden är ett verktyg som kan främja barns lärande och 
utveckling genom bland annat matematik, språk, naturorienterade ämnen på ett lekfullt sätt. Vidare 
svarar 1 pedagog ”Det finns oändligt mycket för barnen att lära av ipad. Hur teknik fungerar, färger, 
språk, matematik, ljud. Det stimulerar barnens tankeförmåga och nyfikenhet”. Vidare kommenterar 
1 annan pedagog att barnen bör förstå att det ska göra något de lär sig utav i samband med ipaden. 
Oavsett bör en pedagog vara i närheten annars kan det bli ”bara” lek. Att ipaden är ett bra verktyg 
anser 1 pedagog, speciellt när det ska stimulera barnens lust och intresse att lära.  
 
Relativt ofta 
4 pedagoger som svarat relativt ofta uppgav bland annat att ipaden är ett sätt erbjuda dagens teknik 
som ofta uteblir. Ipaden kan användas tillsammans med de vuxna i samlingar, som hjälp vid 
exempelvis talträning samt för att träna matematik och att söka fakta till samlingar.  
 
I liten grad 
De flesta av de pedagoger som svarat att ipaden används i liten grad för främjande av barnens 
utveckling förklarar att de inte har kommit så långt i arbetet. 1 pedagog menar att de gärna skulle 
använda ipaden mer om de hade tillgång till en egen. 1 pedagog svarar ”Än så länge är det i liten 
skala som ipaden används, men jag hoppas att ju mer jag själv lär mig om ipaden desto mer kommer 
den att användas i verksamheten”.  

 
 
 
8.2.2 Synsätt på ipaden som ett eventuellt naturligt inslag 
 
Frågan som ställdes till pedagogerna: Finns ipaden med som ett naturligt inslag i 
verksamheten? Ge gärna exempel.  

 
1 stycken pedagog menar att ipaden finns med som ett naturligt inslag till stor del. 5 stycken relativt 
ofta. Att den finns med i liten grad svarade 15 stycken. 6 stycken pedagoger svarade nej, inte alls. 
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Tab. 6 - Redovisning av ipad som naturligt inslag i verksamheten

Pedagoger

N=27

 
Kommentarer: 
 
Ja, till stor del 
1 pedagog kommenterade att ipaden finns med som ett naturligt inslag till stor del i verksamheten 
och att barnen ofta frågar och vill använda ipaden. 
 
Relativt ofta 
I svarsalternativet relativt ofta framkom det av 1 pedagog att ipaden används till aktivitet efter läsvila 
och för att exempelvis googla. Barnen frågar också oftast själva efter ipaden. Vidare menar 1 
pedagog att barnen och de vuxna sitter tillsammans vid användandet och ”jobbar” med matematik, 
färg, form och talövning. 1 pedagog svarade att de försöker skapa bra rutiner för användningen av 
ipaden. Samt att det är viktigt att pedagogerna är närvarande då barnen utnyttjar ipaden.  
 
I liten grad 
1 utav pedagogerna menar att arbetat med ipaden inte framskridit så långt att den blivit ett naturligt 
inslag i verksamheten. Ytterligare 1 pedagog svarar att de inte kommit igång ordenligt, om de fick en 
chans att använda ipaden mer skulle arbetat få mer framgång. 1 pedagog kommenterar att de är 
pedagogerna som styr användandet av ipaden. 1 pedagog uttalar ”Ipaden finns ju i verksamheten, 
men den används när barnen frågar efter den eller när vi tar fram den. Vårt projekt från början har 
gått segt, vilket gjort att vi har börjat tänka i andra banor. Vad kan vi göra annorlunda? Vet vi vad vi 
ska göra så löser sig hur”. 
 
Nej, inte alls 
3 pedagoger som uppgav att ipaden inte alls är ett naturligt inslag förklarar exempelvis att den kan 
upplevas som något ”speciellt” då den tas fram i verksamheten. Då det är några barn på avdelningen 
tas ipaden fram samt att det dessvärre inte finns den tiden som behövs för att föra in ipaden 
naturligt i verksamheten för tillfället.   
 

 
 
8.2.3 Synsätt på om ipaden väcker barns lust och intresse 
 
Frågan som ställdes till pedagogerna: Upplever du att ipaden väcker barnens lust och intresse? 
Kan du ge exempel på ett sammanhang, eller aktivitet när ipaden varit ett lustfyllt inslag för 
barnen? 

 
Angående barnens lust och intresse anser 19 stycken pedagoger att ipaden gör det till stor del. 5 
stycken pedagoger svarade att ipaden gör det relativt ofta. I liten grad anser 3 stycken pedagoger. 
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Tab. 7 - Redovisning av barnens lust och intresse i samband med ipad

Pedagoger

N=27

 
Kommentarer: 
 
Ja, till stor del 
2 pedagoger menar på att ipaden används vid lugnare tillfällen där barnen får spela lärande spel och 
samarbeta tillsammans. 1 annan pedagog kommenterar även vidare att barnen tränat på samspel två 
och två. Fortsättningsvis berörande samspel anser 1 pedagog att då barnen spelar gör det de gärna 
tillsammans. Ständigt upptäcker och undersöker de nya program och ser möjligheter/lösningar. 1 
pedagog inflikar att barnen vill spela spel. 4 pedagoger svarar att det blir lustfyllt och glädje då 
ipaden tas fram och får användas. Barnens intresse och lust väcks då de exempelvis bara får bläddra 
mellan olika foton och prata om dessa. Även att få pussla, måla och arbeta med djur. ”Barnen blir 
lyriska när de får använda ipaden. Man ser direkt deras intresse och lust. Pussel och djur är många 
barns intressen och det har vi använt oss utav till exempel i en lite samling innan lunch eller efter 
lunch. Lite beroende på barnantalet. Det är inte alltid det fungerar att använda ipaden i vissa 
sammanhang. Det blir mycket spontant”. 1 pedagog svarar att det blir som en lägereldseffekt då 
ipaden används, alla barn vill arbeta och leka med den. Till exempel matematik- och språklekar, 
filma och se sig själva, lyssna på musik samt gå in på programmet ”google earth”. 1 annan pedagog 
menar också vidare sammanhang där de vuxna filmat barngruppen under aktiviteter och sedan visat 
för barnen. Samspel förekommer också då olika appar används, till exempel ”toca teaparty”. Vidare 
kommenterar 1 pedagog att ipaden blir ett lustfyllt inslag i ett sammanhang då barnen törs och vill 
lära.  
 
Relativt ofta 
1 pedagog kommenterade att barnen själva ofta frågar efter ipaden och att de upplever den som ett 
roligt moment. 
 
I liten grad 
2 pedagoger svarar att ipaden används för att spela spel samt att en utav pedagogerna menar att den 
är ett lustfyllt inslag överhuvudtaget i sig självt som verktyg.  
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8.3 Fördelar och nackdelar med ipad 
 
8.3.1 Upplevelse av IKT som ett eventuellt hot mot övrig verksamhet 
 
Frågan som ställdes till pedagogerna: Anser du att IKT upplevs som ett hot mot den övriga 
verksamheten i förskolan och barnens utveckling? Förklara gärna närmare.  

 
2 stycken pedagoger upplever att IKT upplevs som ett hot mot den övriga verksamheten relativt 
ofta. 6 stycken anser det i liten grad. 17 stycken menar att det inte alls upplevs som ett hot. 
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Tab. 8 - Redovisning av upplevelser gällande IKT som ev. hot

Pedagogerna

N=27

Ej svar: 2 st

 
Kommentarer: 
 
Relativt ofta 
1 pedagog svarar att IKT kan upplevas som ett hot gällande den ”vanliga” leken och att den inte får 
stå tillbaka för att spela på ”paddan” (ipaden).  
 
I liten grad 
2 pedagoger upplever ipaden som positiv för pedagoger, föräldrar och barn samt att en av 
pedagogerna menar att vi bör ”hänga med” i utvecklingen. Det ”gamla vanliga” arbetet får inte 
glömmas bort. 1 pedagog kommenterar ”Det är ett nytt moment som ska hitta ”sin” plats bland allt 
som redan görs. Ibland tar det ”nya” över/är intressant för att sedan plana ut och bli en naturlig 
del”.  Vidare anser 1 pedagog att det är upp till användarna om det ska upplevas som ett hot. Det 
kan upplevas som svårt att konkurrera mot dataspel, barnen är i behov att av använda alla sina 
sinnen.  

 
Nej, inte alls 
I alternativet att ipaden inte upplevs som ett hot menar 1 pedagog att det bara finns möjligheter. 
Ytterligare 1 pedagog instämmer och anser att internet finns i dagens samhälle och vardag samt att 
saker och ting resulterar i vad man gör det till. 1 annan pedagog menar att det inte upplevs som ett 
hot men även också att IKT inte tillför så mycket. 3 pedagoger svarar att det är viktigt att 
pedagogerna är med och styr. Även att ipaden inte används istället för något annat utan den ses som 
ett mycket bra verktyg för lärandet. 1 pedagog menar att de själva bestämmer hur mycket ipaden ska 
användas. Att det troligen går ”att väva samman IKT med den övriga verksamheten i förskolan” 
förklarar 1 pedagog, förskolan bör följa med i utvecklingen. Det märks vilka barn som använt 
iphones (mobiltelefoner) då ipaden brukas, de vet hur det ska gå till.  
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8.3.2 Upplevelse av ipaden som ett främjande hjälpmedel 
 
Frågan som ställdes till pedagogerna: Anser du att ipaden är ett främjande hjälpmedel i 
verksamheten för barnens utveckling i förskolan? Ge gärna exempel. 

 
Att ipaden är ett främjande hjälpmedel för barnens utveckling svarar 6 stycken pedagoger ja, till stor 
del. 12 stycken anser att den är det relativt ofta. 6 stycken svarar, i liten grad. 1 stycken menar att den 
inte alls är främjande. 
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Tab.9 - Redovisning av ipad som ev. främjande hjälpmedel

Pedagogerna

N=27

Ej svar: 2 st

 
Kommentarer: 
 
Ja, till stor del 
3 pedagoger som menar att ipaden är ett främjande hjälpmedel till stor del förklarar att den har 
”möjligheter vad gäller exempelvis färg, form, matematik, strategier, samarbete, språk”. ”Hela 
världen kan även tas in i lärandet med hjälp av olika appar ”. Det är också främjande genom att lära 
sig på ett lekfullt sätt via språk, ljud, bokstäver och siffror samt att barnen hanterar tekniken på ett 
enkelt och smidigt sätt. 
 
Relativt ofta 
1 pedagog svarar att det inte nått fram till ipaden som ett främjande hjälpmedel ännu men är på god 
väg. Pedagogen menar vidare att ipaden kan användas på många sätt bara den inte tar över, det gäller 
bara att komma på hur. Ipaden kan vara främjande för de barn som har språksvårigheter 
kommenterar 1 pedagog. Matematikappar kan användas och vara främjande, enligt 1 pedagog syns 
det även att barnen lär sig och att de kommer vidare i sin utveckling. 
 
I liten grad 
1 pedagog som svarat i liten grad menar på att ipaden ”aldrig kan bli bättre än ”riktiga” till exempel 
pussla ett riktigt pussel”. Det bör vara mer främjande träning att lägga ett riktigt pussel än ett på 
ipaden. 2 pedagoger ser möjligheter i ipaden då den kan användas till bland annat filmning, 
musikprogram samt ett bra hjälpmedel för pedagogerna vid samlingar. ”Barnen får tidigt lära sig att 
hantera en dator som kommer att vara en naturlig sak för dem senare i livet”. Vidare menar 1 
pedagog att ipaden kan vara främjande när de kommit lite längre med projektet. 
 
Nej, inte alls 
1 pedagog har kommenterat att ipaden inte alls är ett främjande hjälpmedel utan att det finns mycket 
annat barnen behöver utveckla i första hand. 
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8.3.3 Synsätt på ipaden som utvecklande hjälpmedel 
 
Frågan som ställdes till pedagogerna: Vilket är ditt synsätt på ipad som eventuellt utvecklande 
hjälpmedel för barnen i förskolan? Förklara gärna kortfattat. 
 
Kommentarer: 
Gällande pedagogernas synsätt på ipad som ett eventuellt utvecklande hjälpmedel kommenterade 19 
pedagoger. 4 pedagoger menar på att det är positivt och att barnen får tillfälle att lära sig hantera den 
moderna tekniken och media tidigt på ett lustfyllt sätt, samt att den ingår i deras kultur. ”Jag anser att 
vi i förskolan måste använda den nyare tekniken för det är ju en del av barnens värld. Vi behöver 
vara med i den världen för att inte bli ett eget ”litet universum”. Vidare ser 4 pedagoger på ipaden 
som ett positivt och utvecklande hjälpmedel i och med att samhället är på väg framåt. Både barn och 
pedagog är intresserade och vill lära sig mer. En utav pedagogerna anser att ipaden är ett bra 
komplement till den övriga verksamheten. 1 pedagog svarar att det blir ett hjälpmedel för lärande på 
ett roligt sätt om bra pedagogiska appar kan hittas, exempelvis om matematik, dokumentation och 
bild och faktasökning. 1 annan pedagog inflikar att faktasökning kan användas vid exempelvis 
samlingar. 2 pedagoger menar att det är svårt att svara på då erfarenhet inte finns och det är som en 
helt ny värld. Vidare kommenterar 5 pedagoger deras olika synsätt på ipaden, bland annat att den 
kan användas till att fånga barnens intresse för något även få in den som ett naturligt inslag i 
verksamheten vid till exempel samlingar. Det finns även bra räkne-, läs- och språkprogram samt att 
barnen kan lära sig ”skriva” tidigt. Att använda en penna kan vara lite krångligare och då kan det 
vara lättare att skriva med ipaden. Pedagogen menar på att barnen ändå lär sig skriva med en penna 
senare. Siffror och ord kan exempelvis bli upplästa med hjälp av ipaden som också kan stimulera 
barnens lärande. 2 pedagoger upplevs inte ha ett lika positivt synsätt på ipaden som utvecklande 
hjälpmedel utan svarar ”Många appar är ju bara spel. Som memory eller pussel. Detta tillför ju 
nästan inget. Det ska vara en utmaning, något nytt. Jag tycker ipads är överskattat”. Den andra 
pedagogen anser att det finns annat att utveckla i första hand. 
 

 
8.3.4 Synsätt på ipad som ett eventuellt hinder 
 
Frågan som ställdes till pedagogerna: Vilket är ditt synsätt på ipad för när det eventuellt kan 
skapa hinder för barns utveckling i förskolan? Förklara gärna kortfattat. 

 
Kommentarer: 
3 pedagoger svarar att de inte kan se några hinder med ipaden. 1 pedagog inflikar att det nog inte 
finns några hinder men vi vuxna måste sätta gränser för användandet. Detta menar även 2 andra 
pedagoger att det är dem vuxna som måste styra upp. 5 pedagoger kommenterar att ipaden inte får 
ta överhanden för leken i förskolan då den också är viktig. Barn bör även läsa böcker, gå i skogen 
och så vidare. ”En bra balans mellan den traditionella förskoleverksamheten och ”det nya” är det 
som jag tror behövs”. Det bör även finnas en tanke och ett syfte med ipaden. 1 pedagog menar 
istället att ”Vi ska inte bara inrikta oss på att använda ipaden, jag tror att vi måste hålla oss fast vid 
det vanliga sättet att arbeta och se till att barnen uppskattar det också”. 1 pedagog svarar att det kan 
bli ett hinder om ipaden missbrukas och bara ses som en leksak, eller om osämja skulle uppstå 
mellan barnen.  
3 pedagoger kan se hinder om ipaden skulle användas på fel sätt och under för långa perioder. 1 
pedagog menar på att barn idag är väldigt fascinerade av dataspel och då kan risken bli att det blir 
för mycket tjat från barn som får spela detta hemma. 1 annan pedagog vill att det ska bli mer teknik i 
skolan för att alla ska hinna med och få tid till detta. Ipaden kan skapa hinder när barnen ska lära sig 
något svarar 1 pedagog. Vidare anser 1 pedagog att det är nyttigare att lägga ett riktigt pussel där 
barnen kan vändra och vrida på bitarna. 
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8.4 Kompetensutveckling 
 
8.4.1 Kompetensutveckling i samband med införandet av ipaden 
 
Frågan som ställdes till pedagogerna: Har du som pedagog fått kompetensutveckling i 
samband med införandet av ipad i verksamheten?  

 
Vid frågan angående kompetensutveckling svarade 8 stycken pedagoger att de fått det i liten grad. 
Nej, inte alls svarade 18 stycken. 
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Tab.10 - Redovisning av pedagogernas ev. komptensutveckling

Pedagogerna

N=27

Ej svar: 1 st

 
 
8.4.2 I vilket sammanhang har kompetens förekommit 
 
Frågan som ställdes till pedagogerna: Om ja på föregående fråga, (oavsett mycket eller lite) – 
berätta mer om i vilket sammanhang, exempelvis vem som bekostat, hur omfattande etc. 
 
Kommentarer: 
 
I liten grad 
De 4 pedagoger som kommenterat på denna fråga att de fått kompetensutveckling i liten grad svarar 
bland annat att de varit på ipad träffar där de gått igenom hur appar laddas ned, skrivande, hur bilder 
tas och så vidare. Vi mötena har andra projektledare- och deltagare träffats för att diskutera, testat på 
och delgett varandra olika erfarenheter. Det skulle enligt pedagogerna behövas fler träffar eller 
kompetensutveckling. En utav pedagogerna svarar att det troligen blir fler träffar under våren 2012. 
En annan pedagog menar att de i samband med införandet av ipaden fått ”2 timmar med 
kommunens IT- pedagoger på en tid som passade hela arbetslaget”. De fick då reda på hur ipaden 
fungerade. Ytterligare en pedagog kommenterar att introduktion har skett via IT-avdelningen, tips, 
idéer och uppföljning har då delgivits.  
 
 
8.4.3 Om ingen kompetens, vilken kompetens önskas 
 
Frågan som ställdes till pedagogerna: Om nej på föregående fråga. Skulle du som pedagog vilja 
ha mer kompetens inom området IKT och i så fall vad? 

 
Kommentarer: 
 
I liten grad 
På frågan om pedagogerna, de som svarat att de hade fått kompetens i liten grad, vill ha mer 
kompetens inom området IKT svarade 1 pedagog att mer grundläggande och hur ipaden används i 
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förskolan behövs. En utav pedagogerna kommenterade att denne fått kompetens genom att en 
kollega fått gå en introduktionskurs som sedan förde informationen vidare till sina arbetskollegor.  
 
Nej, inte alls 
De pedagoger som svarade att de inte alls hade fått någon kompetensutveckling kommenterade 4 
stycken att de ville ha tips på bra appar och vart de kunde hitta dessa. 4 andra pedagoger skulle vilja 
ha mer information om ipaden, hur och vad och ytterligare grundläggande erfarenhet. Hur arbetet 
med ipaden kan utvecklas i bangruppen. En utav dessa pedagoger svarade ”Skulle vart önskvärt med 
någon erfarenhet före projektstart. Nu ska man söka info och kunskap SAMTIDIGT som projektet 
ska drivas och det funkar inte”. 4 pedagoger menar att de vill ha mer kompetensutveckling för att 
exempelvis utveckla och lära ut till barnen på ett bra sätt. 2 pedagoger svarar ”vet ej” gällande 
kompetens inom IKT. 1 pedagog menar ”Nu vill jag inte, men när vi fick det skulle jag vilja ha haft 
en genomgång”.  
 
 

8.5 Övrig information 

 
Kommentarer:  
3 pedagoger svarar att de har en ambition att kunna använda ipad spontant med barnen i 
verksamheten utomhus och i ett forskarsyfte. Detta för att utveckla barnens lärande i grupp och 
individuellt. 1 pedagog anser att det var positivt att arbetslaget fick samma information som den 
ansvarige pedagogen för projektet. 3 pedagoger kommenterar att de är fundersamma kring trådlöst 
och strålning som barnen kan utsättas för. 1 pedagog svarar ”Viktigt att pedagogerna pratat igenom 
förhållningssätt med ipads, samt syfte och mål”. Pedagogen nämner även planering som 
grundläggande. 1 pedagog förklarar att ny teknik är roligt och en utmaning, barnen kan ibland mer 
än pedagogen. 1 annan pedagog menar ”Jag tror att ipaden är ett bra hjälpmedel för barn både i 
förskolan och i skolan. Förskolan där barn får leka och på det viset lära sig. I skolan där barn har 
svårt att förstå genom att bara lyssna och jobba utifrån det med en ipad. Kan dom se mer konkret 
hur dom skulle göra och genom det förstå bättre”.  
 
 

8.6 Resultatsammanfattning 
 
Åldern på pedagogerna varierar mellan 21-50 år eller äldre. Mest antal pedagoger är i åldern 40-49 år 
och minst antal pedagoger är i åldern 21-29 år. Gällande arbetslivserfarenheten har merparten utav 
pedagogerna arbetat på förskola i 16 år eller mer. Ipad- projektets längd varierar mellan ett ½- 1 år 
och initiativen till projektet har bland annat kommit ifrån arbetskollegor, arbetslag, rektorer, 
politiker, information på en studiedag samt föreläsning. Det framkom att de flesta av pedagogerna 
inte har någon erfarenhet alls utav ipad, intresse finns men även en osäkerhet då något nytt 
upptäcks. Pedagogerna som hade en liten erfarenhet av ipad hade fått de via reklam, vänner och 
släkt. Samt att ipaden förknippas med en mobiltelefon och därmed inte upplevs som avancerad.  
 
Pedagogerna ser på ipaden i verksamheten som främjande för barns lärande och utveckling genom 
bland annat matematik, naturorienterade ämnen, språk, färger, ljud samt hur teknik fungerar. Ipaden 
kan även stimulera barnens intresse och lust att lära. Det framkommer även att en pedagog ska vara i 
närheten då ipaden används för att det inte bara ska bli lek. Ipaden förekom som ett naturligt inslag i 
och med att barnen ofta frågade och ville använda den i verksamheten. Då den upplevs som ett 
naturligt inslag i liten grad framkommer det exempelvis att arbetet med ipaden tar lång tid då 
pedagogerna har svårt att hitta former för användandet. När ipaden inte alls används som ett 
naturligt inslag menar pedagogerna att den bland annat kan upplevas som mer speciell då den tas 
fram i verksamheten. Sammanhang som väckte barnens lust och intressen var vid lugnare tillfällen 
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då barnen spelar lärande spel tillsammans med andra barn. Likaså när barnen fick se på foton, 
pussla, måla och arbeta med djur. Även i sammanhang som matematik- och språklekar, filmning och 
musik och när nya program upptäcktes på ipaden.  
 
Rådande ipadens fördelar och nackdelar utifrån pedagogernas kommentarer framkom det 
exempelvis att det övriga aktiviteterna i verksamheten inte får glömmas bort, barnen ska även läsa 
böcker och vara ute i skogen. Den får även inte användas på fel sätt och i för långa perioder utan en 
balans måste skapas mellan det nya och det gamla i verksamheten. Att lägga ett riktigt pussel upplevs 
som nyttigare än att göra detta på ipaden, barnen ska i första hand lära sig att utveckla annat då 
ipaden upplevs som överskattad. Ipaden uppfattas som fördel då det bara finns möjligheter och att 
man bör hänga med i utvecklingen i och med att det är en del av barnens värld samt att det ingår i 
deras kultur. Den är även ett bra verktyg för lärande på ett lekfullt sätt i samband med exempelvis 
matematik, språk, färg och form och samarbete. Pedagogerna ser på ipaden med intresse och de vill 
lära sig mer. Samtidigt bör pedagogerna sätta gränser för användandet och att syfte och tanke bakom 
är grundläggande.  
 
Merparten av pedagogerna fick ingen kompetensutveckling i samband med införandet av ipaden i 
verksamheten. Mer grundläggande kompetens är eftertraktat om hur ipaden kan användas i 
förskolan. Tips på bra appar och vart dessa finns samt hur arbetet med ipaden kan utvecklas i 
barngruppen. Det framkom att den grundläggande kompetensen kunde förekommit före 
projektstart. Att både driva ett projekt och samtidigt söka kunskap fungerar inte som det borde. De 
som har liten erfarenhet har detta i liten grad och har fått detta via ipad träffar med andra 
projektledare- och deltagare. På dessa träffar fick de bland annat ta del av hur bilder tas och hur 
appar laddas ned. Fler träffar och kompetensutveckling vore önskvärt enligt pedagogerna.  

 
Utifrån övrig information om ipaden menade pedagogerna på att ambition finns att använda den 
spontant med barnen för att utveckla barnens lärande i grupp och individuellt. Det fanns 
funderingar kring trådlöst och strålning och vad barnen kan utsättas för i samband med användandet 
av ipaden. Vikten av att pedagogerna bör prata igenom planering, syfte, mål och förhållningssätt 
framkommer som grundläggande.  
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9. Resultatdiskussion  
 
I följande avslutande del kommer resultat och litteratur att diskuteras. Reflektion har sin 
utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Arbetets huvudfrågor gällde: På vilket sätt tänker sig 
pedagoger att implementering av ipad i verksamheten kan påverka barnens utveckling på förskolan? På vilket sätt 
finns det fördelar och nackdelar med ipaden i förskolan? Fokus i min undersökning är vad ipad egentligen 
kan betyda för barns utveckling i förskolans verksamhet – utifrån pedagogernas uppfattning. I detta 
diskussionskapitel lyfts teman som särkilt framträtt gällande ipaden i min analys av informanternas 
beskrivningar. Dessa teman är: Implementering och erfarenhet, främjande och utvecklande hjälpmedel, naturligt 
inslag och barns lust och intresse, hinder eller hot i verksamheten, kompetensutveckling samt överraskande 
information.   
 

 
9.1 När, var, hur kan ipad påverka barns utveckling på förskolan? 
 
9.1.1 Implementering och erfarenhet av ipad 
 
I dagens samhälle har en ny kultur växt fram, barnen som befinner sig i denna kultur skaffar sig nya 
kunskaper på andra tillvägagångssätt än vad dagens vuxna gjorde under deras uppväxt. Tidigare 
överfördes i de flesta fall de vuxnas kunskaper från en genration till en annan. Detta är idag inte en 
lika stor självklarhet menar Appelberg och Eriksson (1999 s.13). Samtidigt behöver både pedagog 
som barn bli delaktiga i vad som händer i samhället idag. Kunskaper behövs för att kunna använda 
sig utav de nya tekniska verktygen. Ur ett sociokulturellt perspektiv ser Vygotskij alla barn som 
kompetenta och att barnets egen vilja till att lära och att påverka sitt lärande finns tillgänglig, barnet 
ska inte ses som ett objekt i verksamheten utan mer som ett subjekt som bär på kunskap menar 
Smidt (2010 s.10). I resultatet (8.3.1) framför en pedagog att det märks på barnen då ipaden används 
vilka det är som är vana vid dagens mobiltelefoner (iphones). Utifrån detta är det viktigt att ta vara 
på barnens kunskaper och lära i sett samspel tillsammans. Det är också en förväntan på att alla barn 
ska få en möjlighet att uppleva sin kulturs framväxt förklarar Klerfelt (2007 s.14). I resultatet i min 
studie upplevs implementeringen av ipad i förskolorna som övervägande positivt av pedagogerna, de 
fick upplysning på olika sätt om att ett ipad-projekt skulle anordnas i kommunen. Det framgår även i 
resultatet att deltagande i detta projekt med att implementera ipad uppfattades som både kul och 
intressant utifrån pedagogernas synsätt. I förskolans verksamhet är det viktigt att barnens kultur 
realiseras. Barnkulturbegreppet kan definieras utifrån många olika perspektiv, men skillnaden mellan 
den vuxnes och barnets perspektiv är det viktigaste och det som ska uppmärksammas mest i 
verksamheten menar Lorentzon (2012 s.32). Både barn som pedagog kan lära av varandra då något 
nytt implementeras och då bör även pedagogerna räkna med att barnen eventuellt besitter mer 
kunskap. Att pedagogerna ska ge stöttning och kompetens till barnen i lärandet kan ses som en 
utmaning och det kan även leda till ett nytt arbetssätt i samband med att nya verktyg införs tydliggör 
Klerfelt (2007 s.117).  
 
Pedagogernas mediekunskap kan också grundas i ett genrationsproblem där upplevelser och 
uppfattningar stämmer in. De vuxnas perspektiv på medier är inte alltid detsamma som barns 
perspektiv menar Graviz (1996 s.34). Gällande pedagogernas erfarenhet av ipad fanns det ett fåtal 
som hade knapphändig kunskap. Merparten hade ingen erfarenhet alls, intresset fanns ändå där och 
även en liten osäkerhet då något nytt ska upptäckas. Oavsett om erfarenhet av ipad finns eller inte i 
förskolans verksamhet är det värdefullt att försöka se positivt på den nya tekniken som tillkommer 
enligt min studie och erfarenhet. Det är inte alltid lätt att lära sig något nytt på en gång utan det 
måste få ta tid. Inlärning är en process som med allt annat i samhället. I samband med data kan 
processen indelas i tre steg, utbildning - användar- och en fulländningsfas enligt Appelberg och 
Eriksson (1999 s.51). Lärandet kan ta olika lång tid beroende på personen i fråga, en del människor 
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behöver ha längre tid på sig för att få förståelse. För pedagogerna i min studie är det betydelsefullt 
att se hur barnen förhåller sig till datorn. Hur sker meningskapande vid det första mötet? Här jämför 
jag med andra forskares erfarenhet och det handlar till stor del också mycket om en vilja och en lust 
att lära vilket bland annat pedagogerna i boken Bland barn och datorer – lärandets villkor i mötet med nya 
medier fick en positiv respons om utifrån barnens kommentarer i mötet och meningskapandet vid 
datorn framför Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001 s.64). Då vi idag lever i en digital värld 
med olika medier borde mediepedagogik vara en självklarhet då dagens barn föds in i denna värld 
menar Lundgren-Öhman (2007-2009 s.6). Utifrån min studie har det genom ipad-projektet blivit en 
möjlighet att implementera ipad i förskolans verksamhet.  
 
 

9.1.2 Ipaden som främjande och utvecklande hjälpmedel i verksamheten 
 
Rådande användandet av ipaden som främjande för barnens utveckling i verksamheten hade 
pedagogerna olika uppfattningar om i min studie. En del av pedagogerna menade att ipaden till stor 
del var främjande medan flertalet ansåg att den var gynnade i liten grad. Anledningen utifrån 
svarsalternativet i liten grad var att projektarbetet tagit lång tid, en pedagog förklarade att 
användandet av ipaden kunde öka i takt med att lärandet utvecklas. Pedagogerna som upplevde 
ipaden som främjande i verksamheten för barnen ansåg att den exempelvis kunde vara ett lustfyllt 
verktyg i samband med matematik, språk, ljud, och så vidare. Det framkom även att den kunde vara 
utvecklande då barnen valde något de kunde lära sig av och att en pedagog gärna skulle närvara 
utifall det bara kunde bli ”lek” med ipaden. I samband med ipaden som främjande för 
språkutveckling menade Piteå kommun att det utifrån det vidgade textbegreppet kunde vara till 
fördel och tillämpas i förskolan som stärkande för barnen. Vilket i sin tur även kunde leda till 
uppfyllelse av mål i förskolans läroplan klargör Lundgren-Öhman (2007-2009 s.6) 
 
Vem är det som avgör vad som är ett lärande i anknytning till barns utveckling? Då barn ska möta 
något nytt är det pedagogernas ansvar att det blir realitet i verksamheten. Vad, hur och varför ska 
barnen lära sig? Barnens tyckande är lika värdefullt som pedagogernas, däremot har de inget ansvar 
för hur läroplanens strävansmål och övriga styrdokument ska uppfyllas. Där är det pedagogerna som 
har det övergripande ansvaret för lärande och utveckling menar (Ljung-Djärf 2004 s.15). Vad har 
ipaden, som nu är aktuell i denna studie, för funktion i förskolans verksamhet? Att en pedagog bör 
vara i närheten vid lärandet kan vara förståeligt i en viss utsträckning, utifrån min tolkning av 
informanternas svar, och det är betydelsefullt att se lärandet och hur det vidare kan stimuleras. 
Samtidigt anser jag utifrån mina data det viktigt att ha en tilltro till att barnen även kan utvecklas på 
egen hand i olika situationer, att det är tillsammans med en kompis i ett samspel. Att allt lärande är 
socialt och det är genom de sociala erfarenheterna som påverkar en människas liv. Vi formas, 
uppmärksammas, organiseras och imiteras utav samhället förklarar Smidt (2010 s.25). Liknande 
resultat framgick i Ljung-Djärfs avhandling (2004 s.72-73) gällande att pedagogerna inte litade på att 
barnen själva kunde hantera datorn och dess program. Vuxna kan bli oroliga då barn använder 
media om de inte alltid är närvarande och delaktiga i de mediala situationerna. Barns kultur idag ser 
inte ut som de vuxnas gjorde, vad media är för barn behöver inte innebära detsamma som det 
betyder för de vuxna. Därför är det viktigt att vuxna får en större förståelse för hur samhället och 
dess kultur ser ut idag. Det kan leda till en bättre gemenskap mellan de båda generationsklyftorna 
förklarar Graviz (1996 s.34-35). Utifrån ovanstående forskares perspektiv och min tolkning i min 
studie kan detta möjligen leda till ett synsätt och ett förtroende för barnen gällande media kan bli 
starkare.  

 
I resultatet i min studie berörande pedagogernas synsätt på ipaden som eventuellt utvecklande 
hjälpmedel förklarar de vidare att teknik och media måste bemötas på ett positivt sätt för barnen. 
Samhället är som tidigare nämnt på väg framåt och det är en del av barnens värld och kultur. En 
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pedagog kommenterade att: ”Jag anser att vi i förskolan måste använda den nyare tekniken för det är 
ju en del av barnens värld. Vi behöver vara med i den världen för att inte bli ett eget litet 
universum”. Medieimplementering i skolan har inte fortskridit lika långt som den gjort i de övriga 
samhället. Trots detta har det inte varit någon brist på vilja och lust, utan det otrygga har nog mer 
berott på för lite kunskap och hur mediearbetet ska gå tillväga. Detta problem grundar sig i 
skolmyndigheternas bristande intresse för media i grundskolan menar Graviz (1996 s.15). För att 
barnen ska få en känsla av att vara deltagare i sitt eget lärande och utveckling är det viktigt att de får 
gripa tag i sin egen kultur. Detta kan även bidra till att de får en större möjlighet till att göra sina 
röster hörda menar Klerfelt (2012 s.151). Som tidigare nämnt utifrån en pedagogs kommentar i min 
studie ska barnens värld lyftas fram och synliggöras. Utifrån detta är barnens perspektiv 
grundläggande och en demokratisk rättighet. Alla barn ska ha samma rätt att bli lyssnade till och en 
möjlighet till att uttrycka sig, främst de små barnen som har en svårighet att uttrycka sig och få 
uppmärksamhet kan via sin kultur lättare möjliggöra detta förklarar Lagerkvist (2012 s.16).  
 
Det nämns även att ipaden ses som ett överskattat hjälpmedel, att barnen behöver utveckla annat i 
verksamheten också. Ett par pedagoger menar att ipaden inte har nog utmanande spel utan det 
måste vara stimulerande för barnen. I samband med datorn är det viktigt att utforska hur den skapar 
mening för dem och hur den upplevs. I Forskningsprojektet i boken Bland barn och datorer - lärandets 
villkor i mötet med nya medier framgick det att barnen själva fick välja program med att de vuxna ibland 
styrde dessa val förklarar Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001 s.64). Vidare i Piteå kommun 
fick pedagogerna större förståelse för barnens tankar och uttryck gällande barns lärande i 
mediepedagogiska processer. Detta då barn och pedagoger tillsammans reflekterade och kunde 
därigenom se i andra perspektiv och vidare utmana samt utveckla verksamheten klargör Lundgren-
Öhman (2007-2009 s.16).  
 
 

9.1.3 Ipaden som naturligt inslag och barns lust och intresse 
 
Pedagogernas uppfattningar i min studie om ipaden som ett naturligt inslag i verksamheten 
varierade. En pedagog menade på att den fanns med till stor del i verksamheten och att den är 
eftertraktad av barnen, vilket även en annan pedagog delade samma uppfattning om. Vidare menade 
föregående pedagog att ipaden används relativt ofta som ett naturligt inslag och då vid aktivitet efter 
läsvila eller för att googla. Det är även viktigt enligt resultatet i min studie att bra rutiner skapas vid 
användandet av ipaden, samt att några pedagoger menar på att de ska vara en vuxen närvarande vid 
dessa tillfällen. I alternativet där pedagogerna anser att ipaden brukas i liten grad tydliggörs det i min 
studie att arbetet tar lång tid då pedagogerna har svårt att hitta former för användandet. Därför har 
den bland annat inte blivit ett naturligt inslag i verksamheten. Resultatet, gällande att ipaden ses både 
som naturligt inslag i liten grad och inte alls, pekar på olika faktorer som tiden och att ipad- projektet 
inte fortskridit på grund av att det upplevs av en del pedagoger att de helt enkelt inte vet hur de ska 
gå vidare i arbetet med ipaden. ”Vad kan vi göra annorlunda? Vet vi vad vi ska göra så löser sig 
hur”.(Se 7.2.1)  
 
Då ipaden inte alls ses som ett naturligt inslag i min studie (se 7.2.2), enligt några pedagoger, 
framkommer det att det kan ses som något ”speciellt” då den tas i verksamheten. Vidare belyses 
tiden som otillräcklig för att ipaden ska kunna bli ett naturligt inslag, oftast tas den fram då det är 
några barn på avdelningen. Relationen till en dator kan upplevas olika för barn och vuxna. Barn har 
ett avslappnat, nyfiket och fantasifullt förhållningssätt. De vuxna kan upplevas ha brist på 
tålmodighet om inget exempelvis fungerar som det ska eller att det brister i förståelsen över 
tekniken. Barn ses som små forskare vilket även de vuxna borde dra lärdom utav förklarar 
Appelberg och Eriksson (1999 s.24). Som tidigare nämnt ovan menade pedagogerna att arbetet inte 
fortskridit som tänkt och att det gått segt. Men det går ändå att tyda i resultatet i min studie att ett 
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visst intresse och tålamod finns där då pedagogerna funderar vidare på hur arbetet ska gå framåt. Att 
datorn kan bli ett lika naturligt material som pennor och papper är inte helt omöjligt om det får 
användas i verksamheten så tidigt som möjligt menar Appelberg och Eriksson (1999 s.24) vidare. 
Förskolan har ett uppdrag och det innebär bland annat att det ska vara roligt att lära, samt att 
inlevelse och lust ska infinna sig hos barnen. Barns intressen, behov och erfarenheter bör vara en 
utgångspunkt i verksamheten och det pedagogiska arbetet. Att så tidigt som möjligt stimulera det 
livslånga lärandet är nödvändigt för att barnen ska vara förberedda på skolans lärande klargör 
Utbildningsdepartementet (2010 s.4). Resultatet i min studie visar att merparten av pedagogerna 
anser att ipaden väcker barnens lust och intresse till stor del. Medan ett antal förklarade att den 
gjorde det relativt ofta och i en liten grad. Pedagogerna fick även ge exempel på situationer där 
ipaden varit ett meningsfullt inslag för barnen i verksamheten. Det lyftes fram att barnen får spela 
spel och samarbeta, upptäcka och undersöka detta tillsammans. Att se på foton, pussla, måla arbeta 
med djur och matematik- och språklekar är även de exempel på när det upplevdes som lustfyllt för 
barnen. En pedagog menade på att ”de blir som en lägereldseffekt då ipaden används, alla barn vill 
arbeta och leka med den”. Vidare förklarar en pedagog att det även blir lustfyllt då barnen törs och 
vill lära. Sammanfattningsvis upplevs det i min studie som att ipaden används utefter barnens lust 
och intressen. Det är som sagt viktigt att barnen är utgångspunkten, i samband med förskolans 
uppdrag, i verksamheten och lärandet för att barnen i framtiden ska fortsätta se lärandet som något 
roligt.   
 
 

9.2 På vilka sätt finns det fördelar och nackdelar med ipaden i förskolan? 
 

9.2.1 Ipaden som eventuellt hinder eller hot 
 
I en diskussion om ipaden som eventuellt hinder i förskolans verksamhet kan jag utifrån resultatet i 
min studie tolka att det upplevs positivt, samtidigt som att den inte får ta över de övriga aktiviteterna 
som exempelvis leken. Det måste finnas en balansgång mellan det traditionella och det nya vilket en 
utav pedagogerna uttalade. Barnen behöver få ta del av annat och lära sig att uppskatta detta också 
enligt en av pedagogerna. Samtidigt kommer informationsteknologins roll att bli allt större och mer 
betydande berörande utbildning i framtiden förklarar Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001 
s.7). De menar vidare att även samhällets krav på lärande och undervisning får en utökad tillväxt. 
 
Pedagogerna i mitt resultat i min studie menar på att barnen även bör läsa böcker, gå i skogen och så 
vidare. Att ipaden helt enkelt inte får ta över leken i förskolan. Det framgår också liknande tankar i 
Ljung-Djärfs avhandling (2004 s.31) där det diskuterades att datorn tog för mycket tid från andra 
aktiviteter. ”Vi ska inte bara inrikta oss på att använda ipaden, jag tror att vi måste hålla oss fast vid 
det vanliga sättet att arbeta och se till att barnen uppskattar det också”, kommenterade en pedagog i 
mitt resultat (se 7.3.4). Utifrån min studie kan jag även tolka att det är viktigt att alla aktiviteter ska 
ha en balans samt att de är de vuxna som ska sätta de gränser som behövs för användandet av 
ipaden, utifrån ett antal pedagogers åsikter i resultatet. 
 
Barn och ungas lärprocess påverkas till stor del av IKT och det är inte alls främmande att en dator 
finns tillgänglig i barnens hem idag förklarar Skolverket (2007). Pedagoger i mitt resultat menar på 
att det kan bli en risk att tjat uppstår i användandet av ipaden och dataspel, detta i samband med att 
många barn får spela hemma. Vidare kommenterade en pedagog att det skulle behöva mer teknik så 
fler får tillgång samt mer tid. I liknelse med Skolverket (2007) framgår det i Findahls rapport (2011 
s.43) att användandet av internet har sjunkit i åldrarna hos barn. 2011 låg nybörjaråldern på 3 år och 
denna ålder fortsätter att sjunka i samhället.   
 
 



 

38 
 

9.2.2 Kompetensutveckling 

 
För att barn och unga ska få en stimulans i sitt lärande berörande deras kultur är det mycket viktigt 
att pedagoger får vidareutbildning inom alla områden. Det är betydelsefullt att även utbilda inom 
medievetenskap och inte enbart IKT lärande på lärarutbildningarna klargör Statens kulturråd (2010 
s.37). Utifrån min undersökning om pedagogernas kompetensutveckling var det merparten i min 
studie som inte hade fått detta i samband med införandet av ipaden. Några hade fått det i liten grad 
och då i form utav ipad träffar där de fått information om hur ipaden fungerade och även delgett 
varandra om tips och idéer. Samtidigt framkommer det i resultatet att fler träffar vore önskvärt och 
att detta troligen inträffar under våren 2012. Förskolans uppdrag har utbretts gällande pedagogers 
kompetens, samt barnskötare och övrig ledning inom förskolans verksamhet. Då behovet blev allt 
större gällande kompetensutveckling startades och genomfördes förskolelyftet på uppdrag av 
Skolverket år 2009-2011 (Utbildningsdepartementet 2010 s.3). Vidare menar 
Utbildningsdepartementet (2011) på att förskolan fick genomgå stora förändringar i och med den 
nya skollagen som trädde i kraft 1 juli 2011. I samband med att förskolan blev en egen skolform blev 
ansvarsområdena större. Om nu ansvaret blivit större och vidareutbildning så viktig borde det väl 
inte vara några problem att realisera detta ute i verksamheterna? För att uppnå kvalité och ge barnen 
stimulans i lärandet som tidigare nämnt ska förskolan sträva efter att personal anställs med en 
pedagogisk högskoleutbildning inriktad på förskolebarn, samt att all personal ska få 
kompetensutveckling utefter behov i förhållande till förskolans uppdrag förklarar Skolverket (2005). 
Ansvaret ligger på kommunen för att denna kvalité ska förverkligas i förskolan. Utifrån om 
kommunen upplevs uppnå dessa krav eller inte kommer vidare att diskuteras nedan. Eller är det 
möjligtvis en fråga om samarbete pedagog och kommun emellan för att den kvalité som efterfrågas 
ska uppnås? Vilka faktorer är de som spelar in för att kompetens- och vidareutveckling ska kunna 
fullföljas i verksamheten?  
 
I den efterföljande frågan i min studie fick pedagogerna svara om mer kompetens inom området 
IKT vore eftertraktat. I alternativen svarade ett par pedagoger att mer grundläggande kunskap om 
ipaden vore eftertraktat. Frågan om hur och vad gällande användandet av ipaden upplevdes också 
som huvudsakligt (se 8.4.3). En annan pedagog menade att lärdom förts vidare via arbetskamrater 
utifrån en introduktionskurs. Merparten utav pedagogerna var både osäkra på om mer kompetens 
ville erhållas och även att ingen utveckling åstadkommits i stort sett. Kommunen har det största 
ansvaret som tidigare nämnts ovan och även det slutgiltiga avgörandet om vilken kompetens som 
behövs utifrån verksamhetens behov enligt Skolverkets allmänna råd (2005 s.18). Enligt resultatet i 
min studie är mer kompetens eftertraktat men inte uppfyllt enligt pedagogernas önskan. Att få 
kompetens om ipaden innan ipad- projektet start vore eftertraktat menar en pedagog. Det är inte 
enkelt att både införskaffa kunskap samtidigt som ett projekt ska drivas framåt.  
 
Då ipad träffar har pågått i samband med införandet av ipad i verksamheten har uppenbarligen 
kommunen uppfyllt kraven utefter förskolans uppdrag. Likväl kan detta ifrågasättas i och med att 
pedagogerna inte upplever kunskapen som tillräcklig. Någonstans på vägen verkar det som att 
kommunikationen och samarbete försvunnit båda emellan kommun och pedagoger. Kommunen har 
som uppdrag att kontinuerligt systematiskt driva ett arbete angående kompetensutveckling kontra 
förskolans uppdrag. Ett samarbete är ytterst viktigt för att detta ska fungera överhuvudtaget, allra 
helst då förändringar sker i verksamheten förklarar Skolverkets allmänna råd (2005 s.18). När nu en 
förändring skett eller i stort sett är på väg att ske borde det finnas ett kontinuerligt samarbete.  
 
Framförallt tiden kan eventuellt vara en påverkande faktor för att kunskap om en dator ska kunna 
utvecklas. Olika kommuner satsar olika mycket tid på kompetens just inom området teknik i 
verksamheterna. Det är inte säkert att alla pedagoger får den kunskap som önskas och behövs för att 
ett arbete ska kunna fortgå. En vilja och en positiv inställning till att lära är en förutsättning till att 



 

39 
 

utvecklas, framförallt då något nytt implementeras i verksamheten klargör Appelberg och Eriksson 
(1999 s.50). Om tiden är en avgörande faktor i detta ipad- projekt har jag ingen uppfattning om, 
trots det kan det eventuellt vara något att se över för att förhoppningsvis förbättra pedagogernas 
erfarenhet av kompetens. Samtidigt kan det också ifrågasättas vilka det är i verksamheten som ska få 
rätten till att få en vidareutveckling, hur beslutas den frågan i kommunen?  
 
Som en summering av pedagogernas kompetens och dess utveckling i min studie har jag kopplat 
detta till Klerfelt (2007 s.14) och hennes avhandling där utvecklingsprojektet ”Skapa med dator” 
även hade svårigheter berörande pedagogernas tekniska kompetens som upplevdes otillräcklig. Detta 
är inte bara ett motstånd som kan uppstå gentemot barns mediekultur utan också hur pedagogerna 
kan stimulera denna kultur för att barnen ska kunna utvecklas. När mediekulturen knackar på 
förskolans dörr, vad händer egentligen? Blir hela den pedagogiska rollen förändrad? Enligt Klerfelt 
var utvecklingsprojektets pedagoger positiva till att lära sig mer om barnens mediekultur och såg 
framförallt möjligheter. Utifrån mitt resultat i denna undersökning och pedagogernas uppfattning 
om implementering av ipad i förskolan, upplevs det som övervägande positivt. Att bli deltagare i ett 
projekt eller alternativt ett utvecklingsarbete kan upplevas både positivt som negativt beroende på 
olika faktorer som uppstår, vilket även borde vara förståeligt för alla parter. Att lärande och kunskap 
är något som ständigt förnyas i samhället har sin utgångspunkt i vår omvärlds krav och möjligheter 
på samhället. Vi människor påverkas på olika sätt av detta och tar del av information, färdigheter 
och kunskaper, både socialt som teknologiskt menar Säljö (2000 s.13). Lärandet är oundvikligt i ett 
sociokulturellt perspektiv och vi människor borde egentligen fokusera på vad det är vi lär 
tillsammans i olika situationer förklarar Säljö (2000 s.47).  
 
 

9.2.3 Överraskande information om ipad i förskolan 
 
I resultatkapitlet sista frågeställning övrig information kommenterade pedagogerna både fördelar och 
nackdelar om ipaden i förskolan (se stycke 7.5 i resultatkapitlet). Bland fördelarna lyfts det fram att 
ipaden ska kunna användas spontant med barnen, samt att ett grundläggande förhållningssätt bör 
finnas i form av syfte, mål och en planering. En pedagog förklarar att ipaden kan användas både i 
förskola och skola i och med att de yngre barnen kan lära på ett lekfullt sätt och de äldre kan få en 
mer konkret förståelse via tekniken. I Piteå kommuns utvecklingsarbete, steg 2 projektet (se 3.8.1), 
var deras grundtanke att pedagogerna skulle skapa en lärmiljö där barnen blev multimodala 
understryker Lundgren-Öhman (2007-2009 s.5). Att vara multimodal innebär att människan 
använder sig utav olika uttryckssätt för att framföra ett budskap i bild, text eller exempelvis färg (se 
3.1). Utifrån min studie och resultat kan jag tolka att barn är intresserade av olika saker och 
därigenom kan lärandet ta form, att även få lära på ett lekfullt sätt samt att ha ett grundläggande 
förhållningssätt till lärandet är en bra utgångspunkt i verksamheten. 
 
Några utav pedagogerna lyfte trådlöst och strålning som en reflektion gällande ipaden i 
verksamheten för barnen i min studie. I en debattartikel mot surfplattor i förskolan från Aftonbladet 
(2012-04-01) menar fyra debattörer att denna teknik ska tas bort från barnen. När en ny teknik som 
ipad (surfplattan) implementeras i verksamheterna genomförs det enligt denna debatt inga 
bedömningar som eventuell fara, om det kan påverka barnens hälsa positivt eller negativt. Detta är 
också ett lagbrott enligt ovanstående personer. Min åsikt gällande detta är att oavsett vad som 
implementeras in i verksamheten bör kommunen se över om det är till en fördel för barnen. Att det 
helt enkelt inte är något som kan påverka negativt. Det är positivt att det finns pedagoger som är 
uppmärksamma på vad som implementeras i verksamheten eftersom det är de som arbetar med 
barnen. Debattörerna i artikeln instämmer att det är barnens bästa som bör komma i första hand 
och att den kabelbundna tekniken istället bör kvarstå. Den fråga som återstår är att om inget nytt 
implementeras som trådlös teknik, hur följer vi då med i samhällets utveckling? 
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Kort efter att den ovanstående debattartikeln blev publicerad i Aftonbladet skrev en utredare, 
Augustsson, från Strålsäkerhetsmyndigheten (2012-04-17) en svarsartikel (Augustsson 2012). Han 
menar på att surfplattor inte är skadliga för barn utan att det istället kan vara stress som infinner sig 
hos den som använder exempelvis datorn intensivt. Att inga undersökningar och bedömningar 
gjorts motsäger sig Augustsson, vilket han även grundar sina åsikter på i artikeln. Att ipad i förskolan 
skulle vara något skadligt kan det diskuteras och debatteras om många gånger om. Givetvis är det 
inte bra att använda någon teknik i för lång utsträckning enligt min uppfattning och erfarenhet. Båda 
artiklarna kan ifrågasättas på olika sätt utifrån människans åsikter och erfarenheter. Augustsson 
menar på att det inte finns någon anledning till att oroa sig för att inte använda trådlös teknik. Hur 
ska människorna förhålla sig efter samhällets framfart och förändringar?  
 
Förskolan har strävansmål att förhålla sig till, ett utav målen som berör barns språkliga och 
kommunikativa utveckling framhäver Utbildningsdepartementet (2011 s.6) följande: ”utvecklar 
intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om 
dessa”. Detta är ett utav strävansmålen som har förtydligats till den nya reviderade läroplanen som 
blev gällande 1 juli 2011. Genom att ta in ipad i förskolans verksamhet kan barnen bland annat 
utveckla det språkliga och kommunikativa på ett lustfyllt sätt.  
 
 

9.3 Metoddiskussion  
 
Jag anser att mitt val av metod varit till stor fördel för min undersökning då det via enkätform gett 
mig olika pedagogperspektiv på hur ipad implementeras i 6 olika förskolor. Som tidigare nämnt 
utgår min studie i en kvantitativ metod, men den har även en kvalitativ ansats (se 6.1). Innan mitt val 
av metod hade jag tankar på att utföra kvalitativa intervjuer på en förskola med ett par pedagoger, 
men valet föll på att ha med fler förskolor för att få en större bredd och perspektiv på 
implementering av ipad i förskolan. Mitt metodval blev därför att utföra en enkätundersökning med 
öppna och slutna frågor.  
 
En kvantitativ metod kan uppfattas av många som komplicerad och svårförståelig men detta beror 
på hur frågorna ställs. Genom utformningen av enkäten som bestod av både färdiga svarsalternativ 
och öppna frågor fick pedagogerna möjligheten att dela med sig utav sina tankar och funderingar. 
För mig är det viktigt att frågor inte ska vara för styrda till endast ett svar, utan möjligheten till att 
förklara mer gör ett frågeformulär mer intressant enligt min erfarenhet. Det är även viktigt att 
pedagogerna känner sig accepterande gällande frågornas utformning för att problem inte ska uppstå 
vid analys av svaren menar Bell (2000 s.103). Nackdelen med fasta svarsalternativ är att jag som 
forskare kan missa att ha med ett alternativ i en fråga som informanten anser svarar på frågan bättre 
menar Eliasson (2006 s.37). Därför valde jag att ha med öppna frågor och en avslutande fråga med 
beteckningen ”övrig information” (se 8.5) för att ge mer utrymme för pedagogernas konstruktion av 
svaren. När en enkät utformas med både öppna och slutna svarsalternativ kan det innebära mer 
arbete då bearbetning av data ska genomföras. Samtidigt är det inte ett lika stort arbete jämfört med 
om det bara skulle vara en enkät med enbart öppna frågor klargör Eliasson (1996 s.37).  
 
I efterhand kan kvalitativ och kvantitativ metod diskusteras om någon utav alternativ hade varit till 
större fördel i min undersökning. Om jag hade valt kvalitativa intervjuer som tillvägagångssätt hade 
jag möjligtvis fått mer utförliga svar från pedagogerna. Möjligheten till att vidare fråga om jag inte 
fått förståelse av ett visst svarsalternativ. Detta kan uppfattas som en nackdel då frågor kan vara 
svåra att tyda via ett frågeformulär. I min analys utav svaren upplevde jag inte detta problem, utan 
jag kunde tydligt tolka svaren. En intervju har också tendensen till att bli personligare än vad en 
enkät utfaller i. Även fast jag valde en kvantitativ metod och enkäter som oftast skickas via mail eller 
post till informanterna, beslutade jag mig för att personligen lämna alla frågeformulär till 
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förskolorna. Oavsett val av metod har de båda svaga och starka sidor, huvudsaken är att utgå från 
själva studiens syfte och ha den som utgångspunkt i metodvalet förklarar Bell (2000 s.14). Detta 
hade jag i åtanke då jag valde en kvantitativ metod för att få bästa möjliga svar på mitt syfte och 
frågeställningar. Då valet föll på 6 olika förskolor var även alternativet enkät det bästa 
tillvägagångssättet enligt min uppfattning, med tanke på att jag inte heller hade så lång tid på mig att 
genomföra denna undersökning. Att göra intervjuer hade tagit alldeles för lång tid men ändå ett 
alternativ. Detta kan upplevas som en negativ inställning till ett forskningsarbete men om man är 
ensam forskare kan det finnas svårigheter i att planera en alltför omfattande studie som även kan 
behöva fler datainsamlingsmetoder till hjälp. Tidsfaktorn kan även begränsa bearbetningen av 
resultaten förklarar Bell (2000 s.88).  
 

 
9.4 Avslutande reflektion 
 
Mitt syfte med denna studie var att undersöka hur ipad implementeras i förskolan. Fokus låg på de 
verksamma pedagogernas uppfattning om vad ipad kan betyda för barns utveckling i förskolans 
verksamhet. Hur pedagogerna ser på ipaden som ett eventuellt utvecklande hjälpmedel fanns också 
som ett intresse i mitt syfte. 
 
Huvudfrågorna i denna undersökning var: 
 

 På vilket sätt tänker sig pedagoger att implementering av ipad i verksamheten kan påverka 
barns utveckling på förskolan? 

 På vilket sätt finns det fördelar och nackdelar med ipaden i förskolan? 
 
Utifrån pedagogernas svar i min enkät anser jag till stor del att jag fått svar på undersökningens 
ovanstående huvudfrågor. I samband med att det även var färdiga svarsalternativ och öppna frågor 
erbjöd det min studie empiriska data för tolkningsbar fördjupad information   
 
I dagens samhälle växer barn upp med informations- och kommunikationsteknik i olika former som 
en naturlig del i vardagen. Därför är det intressant och viktigt att förskolan tar del av denna 
utveckling utifrån barns lärande och intresse. När något nytt implementeras i förskolans verksamhet 
är det en fördel att se möjligheter, samt att det har en positiv inverkan på barns lärande. Utifrån min 
studie kan jag tolka det pedagogiska synsättet som övervägande positivt på implementering av ipad i 
förskolan. Att även se studie ur ett sociokulturellt perspektiv är för mig en självklarhet då lärandet är 
något som sker i ett samspel mellan vuxen- barn och barn-barn. Att lära i samspel behöver inte alltid 
innebära att lära med andra utan även att lära utefter samhällets resurser som exempelvis ipad i min 
studie.  
 
Flertalet utav pedagogerna i min studie hade inte fått någon kompetensutveckling i samband med 
införandet av ipad i verksamheterna. Utifrån kommentarerna i mitt resultat tolkar jag det som att 
pedagogerna vill ha mer grundläggande utbildning om hur och vad de kan göra med ipaden. Det var 
enbart några pedagoger som fått kompetensutveckling i form av ipadträffar. Då något nytt 
implementeras vore det nog värdefullt att samtliga deltagare får samma information och utbildning. 
Alla pedagoger har olika erfarenheter, uppfattningar och upplevelser utav medie i samhället, 
beroende på olika faktorer. Huvudsaken är att förskolan utgår ifrån barnens intressen och behov 
utifrån läroplanens strävansmål för att ett lärande ska fortskrida.  
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9.5 Slutsats 
 
Mina viktigaste slutsatser utifrån denna studie är att det är positivt att kommunen följer med i 
samhällets utveckling, i samband med att implementering av ipad har påbörjats i 6 olika förskolor. 
Att utgå ifrån barnens kultur, erfarenheter och intressen bör vara grundläggande i den vardagliga 
verksamheten. Studien visar på en positiv inställning och vilja hos pedagogerna, vilket i sin tur 
medför ett lustfyllt lärande för barnen. Men i och med att pedagogerna i min studie har olika 
erfarenhet och inställning kan det också påverka hur ipaden används i verksamheten.  
 
En huvudsaklig slutsats och en grundläggande faktor vid implementering av nya verktyg, som 
exempelvis ipad i min studie, är kommunens satsning på kompetensutveckling. Hur, vad och varför 
kan ipaden användas i verksamheten för att ett lärande ska fortgå. Det är enligt min mening viktigt 
att alla får samma grundläggande utbildning i projektets början för att alla ska få en förförståelse och 
känna delaktighet vid implementering av ett nytt verktyg. För att införandet av ipad ska kunna äga 
rum utifrån en sociokulturell syn behövs en didaktisk grundlig kunskap. Genom att kunskap ökar 
kan även rädslor för något nytt förebyggas och möjligheter framhävas. Om projektet visar på en 
vidare positiv lärandeutveckling hos både barn som pedagoger anser jag att det vore till fördel att alla 
förskolor i kommunen skulle få tillgång till ipads.  

 
. 

9.6 Förslag på nya undersökningar inom området 
 
Utifrån min undersökning med ett pedagogiskt perspektiv på implementering av ipad i förskolan 
vore det intressant att få kommuners och politikers perspektiv. Vad är tanken och syftet bakom 
införandet av något nytt? Hur ser det ut på det ekonomiska planet? Finns det möjligheter till 
utbildning och andra stödresurser inom teknik? Detta är för mig mycket viktigt då det är 
grundläggande för att implementering överhuvudtaget ska kunna fungera och ha en fortsatt framtid 
inom förskolan.  
 
En annan synvinkel som även vore intressant att få ta del av är hur det ser ut i dagens 
grundutbildningar gällande IKT och media. I min studie fokuserade jag inte på vilken utbildning 
pedagogerna hade utan var mer intresserad av deras synsätt på ipaden. Finns det möjligheter till att 
de som redan är verksamma inom förskola och skola att vidareutbilda sig inom detta? Hur 
prioriteras IKT och media i grundutbildningar i dagens samhälle? Finns det en ekonomi för detta?  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 

Frågeformulär  
Undersökning gällande pedagogers uppfattning om ipad i förskolans verksamhet 

– och vad det kan betyda för barns utveckling. 

Detta frågeformulär innehåller 14 alternativfrågor. Välj ett utav de fyra 

alternativen (sätt kryss). Ibland finns det tilläggsfrågor för att ge dig mer öppna 

svarsmöjligheter. Om raderna inte räcker till, använd gärna baksidan på pappret.  

 
1. Ålder?   

20 år eller yngre(  )     21-29 (  )       30- 39 (  )       40- 49 (  )        50 år eller äldre (  ) 
 
2. Hur länge har du arbetat på förskola?  

0 – 5 år  (   )             6- 10  (   )                 11 – 15  (   )                16 – el. mer  (   ) 
 
3. Hur länge har ipad projektet pågått på er förskola? 
½ år eller mindre (  )            ½ -1 år (  )              1 – 2 år (  )               2- 3 år (  ) 
Berätta gärna varifrån initiativet kom (till exempel kollega, dig själv, rektor, 
politiker) 

 

 
 
4. Har du någon erfarenhet av ipad sen tidigare? 
Ja, mycket  (   )         Relativt mycket   (   )      I liten grad (   )         Nej, inte alls  (  ) 
Berätta gärna mer:  
 

 

 

 

 
5. Anser du att ipaden används i verksamheten för att främja barnens 
utveckling?  
Ja, till stor del  (   )       Relativt ofta  (   )        I liten grad  (   )       Nej, inte alls   (   ) 
 

Ge gärna exempel: 
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6. Finns ipaden med som ett naturligt inslag i verksamheten för barnen?  
Ja, till stor del  (  )         Relativt ofta  (  )          I liten grad   (  )        Nej, inte alls (  ) 
 

Ge gärna exempel: 
 

 

 

 
7. Upplever du att ipaden väcker barnens lust och intresse? 
Ja, till stor del  (  )        Relativt ofta (  )           I liten grad  (  )          Nej, inte alls (  ) 

Kan du ge exempel på ett sammanhang, eller aktivitet när ipaden varit ett 
lustfyllt inslag för barnen? 
 

 

 

 

 
8. Anser du att IKT upplevs som ett hot mot den övriga verksamheten i 
förskolan och barnens utveckling?  
Ja, till stor del  (  )        Relativt ofta  (  )         I liten grad  (  )          Nej, inte alls  (  ) 
 

Förklara gärna närmare: 
 

 

 

 
 

9. Anser du att ipaden är ett främjande hjälpmedel i verksamheten för 
barnens utveckling i förskolan?  
Ja, till stor del  (   )          Relativt ofta  (   )          I liten grad  (  )      Nej, inte alls (  ) 
 

Ge gärna exempel: 
 

 

 

 
 
 

10. Vilket är ditt synsätt på ipad som eventuellt utvecklande hjälpmedel för 
barnen i förskolan? Förklara gärna kortfattat. 
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11. Vilket är ditt synsätt på ipad för när det eventuellt kan skapa hinder för 
barns utveckling i förskolan? Förklara gärna kortfattat. 
 

 

 

 

 

 
 
12. Har du som pedagog fått kompetensutveckling i samband med 
införandet av ipad i verksamheten? 
Ja, till stor del  (  )       Relativt mycket  (  )        I liten grad  (  )        Nej, inte alls (  ) 

 
 
13 a. Om ja på föregående fråga, (oavsett mycket eller lite) – berätta mer om 
i vilket sammanhang, exempelvis vem som bekostat, hur omfattande etc.  
 
 

 

 

 

13 b. Om nej på föregående fråga. Skulle du som pedagog vilja ha mer 
kompetens inom området IKT och i så fall vad?  
 

 

 

 
 

14. Eventuell övrig information: 
 
 

 

 

 

 

 
 

Enklast lämnas ifyllt frågeformulär till mig under måndagen 30/4 vecka 18 då jag 
personligen kommer att besöka förskolan för att samla in alla enkäter. 

Stort Tack för din hjälp! 

Med vänliga hälsningar 
Gabriella Granfors Wikström 
v09gabgr@du.se 
tfn: 073 09 66311 

mailto:v09gabgr@du.se
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Bilaga 2   
 
 
 

 
Information till förskolepedagoger  
 
 
En undersökning gällande pedagogers uppfattning på ipad som 
implementering i förskolan.  
 
Den undersökning som detta informationsbrev beskriver ska genomföras i och med att jag, 
Gabriella Granfors Wikström kommer att skriva mitt examensarbete under vårterminen 2012, vid 
Lärarprogrammet Högskolan Dalarna.  
 
Syftet med min studie är att undersöka hur ipad implementeras i förskolan. Fokus kommer att 
vara de verksamma pedagogernas uppfattning om vad ipad betyder gällande barns utveckling i 
förskolans verksamhet. Genom att ta del av fakta och söka information om ipad i förskolan via 
enkäter, är min förhoppning att få intressanta data för analys. Studiens resultat hoppas jag ska öka 
nyfikenheten gällande ipad som implementering i förskolan. 
För att genomföra denna studie vänder jag mig till 6 olika förskolor. Du som pedagog är en av de 
som härmed tillfrågas om deltagande i denna undersökning. 
Ditt deltagande i studien innebär att du delar med dig utav din uppfattning i ett frågeformulär 
individuellt. Det rör sig om cirka 15 frågor, delvis med fasta svarsalternativ, delvis formulerade så 
att de erbjuder mer öppna svarsalternativ. Materialet kommer sedan att behandlas konfidentiellt, 
det vill säga inga namn eller annan avslöjande information kommer att nämnas i mitt arbete och 
inget av svaren kommer att kunna kopplas till en specifik person eller förskola. Ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid högskolan Dalarna inom 
ämnet Pedagogiskt arbete. Ni som har deltagit i undersökningen kommer att få ta del av det 
färdiga arbetet. 
Med förhoppning om ditt deltagande – och tack på förhand! 
Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller min handledare. 
 
Ludvika ………………………     
Namnteckning………………………………………………………… 
Gabriella Granfors Wikström, 073 0966311                                 Helena Danielsson, 023 – 778348 
                                      Lektor i Bild - med inriktning på didaktik 
v09gabgr@du.se                                                                           hdn@du.se   
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