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I Sollentuna arbetar man inte bara med datorer, utan i likhet med flera andra kommuner har man börjat 
experimentera med iPads och andra typer av surfplattor i undervisningen, bland annat i förskolan. Anna 
Lundholm-Ehn, Sofielundsskolans förskola och Erika Olsson, Igelkottens förskola, blev klara med sin 
förskollärarutbildning i januari.  

I sitt gemensamma examensarbete: ”Varför är din iPhone så stor?”, tittar de närmare på hur iPads och andra 
”lärplattor” kan användas i arbetet med treåringars lärande och kunskapsutveckling. 

- Vi ville ta reda på hur barnen använder lärplatta och appar och vad det leder till, säger Anna Lundholm-Ehn. 
Därför följde vi dem som aktiva, medforskande pedagoger. Med andra ord försökte vi ta barnens perspektiv för 
att bättre förstå vad de gjorde och för att kunna ge pedagogiska punktinsatser när det behövdes. Vi spelade in 
våra undersökningar och analyserade dem efteråt. 

Barnen arbetade två och två med plattorna, och det blev snabbt tydligt att samspel, kommunikation och 
samarbete stod i fokus. De hjälpte varandra och drog nytta av sina olika kunskaper och erfarenheter. En flicka 
som inte kunde lägga pussel, lärde sig göra det i en app med hjälp av en pojke med svenska som andraspråk. Han 
blev i sin tur bättre på att uttrycka sig på svenska. Det som barnen lärt sig genom att leka och skapa i olika appar, 
tillämpade de sedan i den fysiska verkligheten och de tillämpade även de nyvunna färdigheterna på sin egen 
erfarenhetsvärld. De fortsatte att leka doktor, lägga träpussel och att rita och måla. En flicka som lärt sig att rita 
snögubbar i en app, ritade vid ett senare tillfälle hela sin familj som snögubbar med papper och penna. 

- Vi genomförde intervjuer med ett antal förskollärare för att få veta hur de ser på den pedagogiska 
användningen av plattor och appar, säger Erika Olsson. Det fanns en utbredd rädsla för att barnen skulle vara 
bättre på att använda tekniken och det fanns också en uttalad skepsis mot värdet och nyttan med detta. De allra 
ville dock gärna veta mer och avvisade alltså inte helt de nya möjligheterna. 

Nu arrangerar Anna Lundholm-Ehn och Erika Olsson workshops kring hur man kan tänka kring plattor och 
appar i förskolan för sina kollegor och andra intresserade förskollärare.  
 
- Naturligtvis ökar intresset att prova när man väl har fått lite mer på fötterna, säger Anna Lundholm-Ehn. När 
man kan låna med sig en iPad hem och själv utforska vad de kan användas till, blir det lättare att prova nya 
grepp. 

iPads och andra plattor har slagit igenom på bara ett par år, och man kan fråga sig hur det kommer att se ut om 
exempelvis fem år. Både Anna Lundholm-Ehn och Erika Olsson betonar dock att det inte främst handlar om 
vilken teknik vi har, utan vad vi faktiskt gör med den. Det avgörande är hur vi tänker på tekniken, hur vi 
förhåller oss till den och vilka möjligheter som vi kan uppfatta. 

- Det gäller att tänka i termer av undersökande istället för förmedling, säger Erika Olsson. Här är det särskilt 
viktigt att lyfta begreppet medforskande pedagog och att påminna om dess värde idag, nu när den digitala 
tekniken öppnar för andra sätt att undervisa och lära. Här behövs både intresse att lära mer och ett öppet sinne 
för nya, oväntade vägar! 


