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Utvärdering  för Holmsund Obbolas förskolors Ipad projekt. 

Deltagande avdelningar:  

Spindel, Hallbackens förskola. 

Svalan, Hörnans förskola. 

Smulan, Lövö förskola. 

 
Mål vi satte upp vid starten: 

 Öka barnens digitala kompetens och få in digitala 

verktyg som en naturlig del i verksamheten. 

 Att genom lek och utforskande möta och väcka 

nyfikenhet hos barnen för ny teknik i förskolan. 

 Projektet ska syfta till att öka nyfikenheten hos 

pedagogerna att använda sig av digitala verktyg i verksamheten för att stimulera 

barns utveckling. 

 Ge barnen möjlighet att utöka sin verktygslåda för språk, kommunikation och 

samarbete. 

 Hur iPads kan bidra till barns utveckling och lärande i förskolan samt öka 

kompetensen hos pedagogerna kring barns lärande. 

 Turtagning, lära ut, samarbete, gemenskap, samspel....iPad ger många möjligheter till 

utveckling och lärande i förskolan. 

 

Tekniken utvecklas ständigt och i förskolan bör barnen få möta den nya tekniken. Genom lek 

och utforskande får de lära sig och tillämpa nya erfarenheter. Barn har lust att lära och när 

det gäller datorer och liknande tycker jag mig se att de är mycket mer orädda än vi vuxna.. 

De provar sig fram, tar hjälp av varandra och samarbetar. Det är roligt att se hur vana barn 

introducerar iPad för sina kamrater och hur yngre barn kan visa äldre barn hur det fungerar. 

Vi som arbetar med skolsystemets yngsta barn har ett ansvar att ge barnen möjligheter att 

prova på IT, för det är en naturlig del i det samhälle de växer upp i. 

Hur gjorde vi då? 

Projektet startade med att alla avdelningar fick två iPads var och steg ett var att 
pedagogerna skulle bekanta sig med plattorna och lära sig använda dessa och upptäcka vilka 
appar som kunde användas och prova sig fram både själv, tillsammans i gruppen och med 
barnen. 

Alla iPads var synkade med varandra till ett konto. En iPad per avdelning är utrustad med 
telefonkort så att den fungerar utanför förskolans trådlösa nätverk. 

IT kontoret gav oss en FC adress som vi kan använda för att starta ett iTunes konto som är 
öppet och inte knutet till något kreditkort. Här hittar du information om hur man skapar ett 
konto som inte är knutet till ett kreditkort: 
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http://support.apple.com/kb/HT2534?viewlocale=sv_SE&locale=sv_SE 

Projektet har pågått sedan december 2011-September 2012. 

Projektet har haft fokus på styrdokumenten 

Vi har plockat ur några delar ur läroplanen för förskolan (Lpfö) som vi tycker att vi ser 

möjligheter att jobba emot med iPaden i förskolan. 

 Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i 

ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. 

 Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, 

tolka och samtala om dessa. 

 Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik 

fungerar. 

 Att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs 

upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser 

barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och 

intentioner, 

Vi har fokuserat på appar som bidrar till förskolans läroplan och vi har delat in apparna i  

 matematik appar 

 språk och begrepps appar 

 skapande 

 Småbarnsappar 

 natur 

 minnesträning 

 musik 

 konstruktion 
 

När vi provat en app som vi ansestt kunde bidra till barnens utveckling och har ett 
pedagogiskt tänk har vi diskuterat vilka mål den jobbat mot, vad barnen tränar och utvecklar 
och hur man kan integrera appen i verksamhetens vardagliga planering. 

Några appar har haft en inlärningströskel och då har vi gått igenom och tränat på iPads 
träffarna, det är bland annat Book creator, garageband, kvitter, Woolcraft och Kid canvas. 

Projektgruppen har träffats ungefär en kväll varannan månad, det har blivit 6 träffar där vi 
haft pedagogiska diskussioner kring användandet. 

  

http://support.apple.com/kb/HT2534?viewlocale=sv_SE&locale=sv_SE
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Vi läste boken ”Lek och lär med Surfplatta i förskolan”   av Lena Gällhagen och Elisabet 
Wahlström. 

I boken “Lek och lär med surfplatta i förskolan” tar författarna Lena 

Gällhagen och Elisabet Wahlström upp ett fantastiskt bra sätt att få 

grepp om förskolans alla mål och hjälper oss att nå och synliggöra 

målen som vi jobbar med. 

De använder sig av Lotusdiagram där de har sorterat upp alla 30 mål 

från Lpfö-98 

 

Här finns ettförsök att åskådliggöra Lena Gällhagen och Elisabet Wahlströms målsortering i 

ett lotusdiagram och deras tanke är att man utgår från diagrammet när man planerar och 

utvärderar en aktivitet. 

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2442
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Planeringens Lotusdiagram skulle kunna se ut så här: 

 

 

Utifrån ett valt tema funderar men på vad man kan göra som hamnar under exempelvis 

matematik, lek, hälsa och rörelse osv och när man sen utvärderar tar man ett  lotusdiagram 

för varje aktivitet och stryker över med penna alla de mål som man berört, då får man en 

överskådlig blick på alla aktiviteter och vilka mål man jobbat med och vips så har vi 

synliggjort verksamheten och alla mål som berörs i verksamheten!!!! 

 

Blogg 

Under projektets gång har tankar samlats på projektets blogg: http://ipadifsk.wordpress.com/ 

 

  

http://ipadifsk.wordpress.com/2012/02/04/lotusdiagran-i-planeringen-for-att-na-malen/
http://ipadifsk.wordpress.com/
http://ipadifsk.files.wordpress.com/2012/02/lotusplanering.jpg
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Appar 

Vi har sorterat in apparna i olika områden på olika sidor som t ex ABC, 123, memory/ pussel 

och småbarnsappar. Först hade vi gjort mappar med de olika apparna men insåg att det blev 

mer överskådligt och lätthanterat för barnen om apparna låg synliga på olika sidor. Barnen 

får sitta vid Ipaden 15 minuter/ dag och vi andvänder även Ipaden som ”lösen” efter lunchen 

(en kluring som ska lösas innan man går från matbordet). Barnen tycker att det är jättekul 

och vill ofta använda ipaden. 

Matematikappar 

Bugs & Buttons  

är en favorit bland barnen. Bra träning med mönster och sortering, varierande och 

spännande med alla insekter och olika valmöjligheter. 

Klura på siffror  

Ett bra enkelt spel där man får träna både siffror, tärningsbild och kort. Kul med belöningen 

där man får välja ett paket. Bra att man får pröva igen tills det blir rätt. Önskvärt vore om 

man kunde ställa in svårighetsgrad. 

Sifferspelet  

Bra att de både säger siffran och att man får se de. Skulle ha varit bra om det hade gått att 

välja svårighetsgrad och dölja siffran. 

Djungeltid  

Barnen väljer det inte så ofta. Vi tycker dock att det är bra eftersom man kan välja att börja 

med att se bara heltimmar för att sedan öka svårighetsgrad till halvtimmar, kvartar osv. 

Jigsaw  

Bra att man kan välja svårighetsgrad; med eller utan bakgrund och antal pusselbitar. Det gör 

att dem funkar för alla åldersgrupper. 

Pettsons uppfinningar 

Lite lagom klurigt. Roliga problemlösningsuppgifter för de äldre barnen. 

Wheres my Water? 

Lite svår och klurig, men roligt att lösa tillsammans (med en vuxen). 
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Pussel 123 

Bra pussel med två svårhetsgrader. Extra plus för att den pratar svenska. 

Windowsill 

Är ett slags pussel där målet är att köra en bil genom olika rum. Dörren till nästa rum är alltid 

låst och nyckeln döljer sig i rummet. Svår och tråkig ikon så barnen väljer den inte självmant. 

Math 3-4 

Lite för svår. Skulle vara bra om appen räknade när man trycker på ex fåren. 

Toca Store 

I Toca Store kan man köpa varor och betala med mynt i en kassaapparat. 

Caboose 

Se ett mönster och lista ut vilken del som saknas. 

 

 

Språk och begreppsappar 

Happi läser och Happi stavar  

tycker vi är jättebra. Kul att se hur våra äldre barn ljudar och lyckas skriva ord. 

Stavningslek,  

tycker vi är bra, speciellt nu när man kan välja att ta bort tåget helt och hållet (gick för 

snabbt tidigare). Bra att varje bokstav ljudas när man väljer dem. Kul med de gömda 

bokstäverna, men lite svårt att se. 

Lär dig ABC-  

bra, enkel, alldeles lagom nivå. 

Teckna.se  

tycker vi är en jättebra teckenapp. Det blir tydligt när man får se en videosnutt och bra att 

orden är indelade i olika kategorier. 

Toca doctor 

Här kan man leka doktor och undersöka patienter. När appen startas så visas konturerna av 

en människokropp. Kroppen tillhör en olycklig patient med hela 18 stycken åkommor och 

det gäller att ta tag i detta och agera doktor, dra ut stickor, plocka ut leksaksbil, mm. Varje 

spel är en utmaning med lätt svårighet. 
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Skapande 

Book Creator 

En fantastisk app där man kan skapa egna böcker om hur egentligen vad som helst. En bok 

om hur en pärlplatta blir till, en utflykt, leken på gården eller en helt vanlig dag på 

avdelningen. Man kan ta egna bilder, rita eget och berätta genom att spela in pratet till 

bilderna eller välja att skriva text. 

Drawing Pad  

tycker vi är det bästa vanliga ritprogrammet, det finns många olika valmöjligheter på pennor, 

kritor osv. Kul att man även kan lägga in färdiga bilder och rita runt dem. 

Art Maker  

är också kul där de kan välja bakgrunder och vilka saker de vill tillföra miljön, kul där med 

kamera och filmkameran. Främjar samspelet mellan barnen. 

Buildo Historia  

älskar barnen och den är verkligen fantasieggande, kul att man kan förstora saker och klicka 

på figurerna för ljudeffekter. Det finns flera teman under Buildo ex Buildo Rescue,  Buildo 

museum. 

 

 

Kids Canvas  

används till att lägga pärlplattor på paddan, skriva ut dem och göra ”riktiga” pärlplattor med 

bilden som mall. Genomskinliga pärlplattor ska köpas in för att underlätta.  
 

Först gäller det att skapa ett fint mönster på paddan 

 

Sen gäller det att hålla tungan rätt i munnen för att få till det på 

pärlplattan! 

 

 

 

 

 

https://ipadifsk.files.wordpress.com/2012/05/v-12-043.jpg
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Bilden som skrivs ut används som mönster och funkar inte din 

skrivare till paddan så ta en bild på mönstret och importera bilden 

till datorn. En krånglig väg men en lösning då inte våra paddor 

pratar med vårat administrativa nätverk och skrivare. 

 

Småbarnsappar 

Nallemix1  

Jättebra med sorteringsövningar och kunna se vad som ska bort. Bra att man kan 

välja svårighetsgrad. Barnen tycker den är rolig. 

Färgmonstret   

Fantastisk kul app för att träna färger. Spännande att föra in maten i 

monstrets mun. Roligt monstrets reaktioner. Både stora och 

små barn gillar den.  

SoundTouch,  

”Sound Touch” är uppdelad i 6 kategorier som visas längst ner på 

skärmen; djur, vilda djur, vildfåglar, fordon, musikinstrument och hushåll. På varje sida 

visas 12 illustrerade bilder. När man trycker på en bild så öppnas ett foto som 

ackompanjeras av en svensk röst som berättar vad man ser, samt föremålets läte. När man 

trycker på fotot så försvinner det. 

Pekboken är ju suverän för de små, enkel och intuitiv att använda. Kul att få höra 

hur olika saker låter. 

Shape sorter 

Sortera rätt form eller figur till rätt ”hål” 

Bondgården HD 

Bondgården innehåller två olika lägen: 

"Titta-läget" med stora, färgglada bilder på djuren. Tryck och lyssna hur de låter! 

I "Spel-läget" ber en röst barnet peka på ett av fyra olika djur. Väljer man rätt fortsätter spelet med 

fyra nya slumpmässiga bilder. 

 

Naturappar 

My flora 

Bra att det går att söka bland färger, månader, växtfamiljer osv. En app som nästan 

uteslutande används med pedagogen utomhus. 



9 
 

Viltspår 

Dåligt tecknade bilder och dåligt att man måste koppla upp sig till wikipedia för att få 

information om djuret. Bättre spårapp måste finnas? 

Kvidevitt 

Bra app att använda i mindre grupper så att alla barnen hör ordentligt. Kräver att man har en 

viss förkunskap om fåglar för att snabbt kunna pricka rätt. 

Småkrypsapp 

Nyinköpt app som verkar helt fantastisk. Lättförståelig och rolig då barnen kan göra sin egen 

småkrypsbok. 

Vem var det? 

En app där du gissar spår efter djur och vems bajs det är. 

Minnes träning 

Det finns en mängd memory appar att välja på. 

Fia och djurens memo 

Där kan man välja 12, 24 eller 48 brickor och om man ska göra det på tid. 

Memoryspelet 

Där kan man välja på 6,8,12 eller 18 kort och då ser man hur många försök man behöver. 

FotoMemoryspelet  

Ett memory från samma utvecklare som memoryspelet, Fusentasterna. Här skapar man egna 

bilder på barngruppen, leksaker eller från  inne och utemiljön. 

Musik 

GarageBand 

Här skapar man sin egen musik, bakar ihop alla instrumenten vart efter man spelar in 

melodier och trots att man är helt omusikalisk har man snabbt roligt och enkelt världens 

rocklåt på G!!!! 

EN tydlig och informativ film på youtube om hur man enkelt kommer igång med 

GarageBand: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4FUncpEjo-k#! 

För att synliggöra arbeten på iPaden köpte vi in VGA adaptrar så att vi kunde projicera 

iPaden via projektor. Det gav möjligheter för pedagogerna att vis a arbeten ex böcker som 

barnen gjort för hela barngruppen, föräldrar och andra pedagoger. 

Kabel till digitalkamerorna köptes också in så att man kunde tanka över bilder till paddorna. 

  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4FUncpEjo-k
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Tankar om iPadens pedagogiska vinster i ett barnperspektiv i förskolans vardag utifrån 

vårat projekt: 

Hur kan modern teknik stödja lärandet i förskolan?  

 Väcker nyfikenhet. 

 Inspirerande arbetssätt. 

 Roligt och lätt att forska och undersöka med hjälp av iPaden. 

 Fångar intresset hos barn som annars inte är så intresserade av t.ex. bokstäver. 

 Genom iPaden har vi kunnat utveckal barnens förmåga att kommunicera och söka ny 

kunskap, utforska naturen, rymden på ett snabbt och enkelt sätt. 

Hur blir Ipad ett verktyg för att nå målen i Lpfö98/10?  

 Det finns många pedagogiska appar som tränar läroplanens alla områden. 

 Enkelt att dokumentera. 

Hur blir Ipad en del i helheten?  

 Som hjälpmedel i projekt/aktiviteter/dokumentationer.  

 Mycket samarbete mellan barnen, de hjälper varandra. 

Hur kan vi använda oss av Ipad som ett verktyg i det dagliga pedagogiska arbetet?  

 Som en naturlig "station" i förskolans pedagogiska miljö och verksamhet. 

 Vi använder iPaden som ett av förskolans alla verktyg till att utveckla barnens 

förmågor.  

 Planera in iPaden i våra teman som en av alla aktiviteter. Ex har vi temat sagor, kan vi 

skapa egna sagor i ateljén men också i iPaden med Book Creator appen. Är temat 

begreppsbildning och exempelvis bondgården så finns det härliga djurappar där man 

får bekanta sig med ex bondgårdens djur och deras läten,mm. 

Mål för projektet var: 

Öka barnens digitala kompetens och få in digitala verktyg som en naturlig del i verksamheten. 

Att genom lek och utforskande möta och väcka nyfikenhet hos barnen för ny teknik i förskolan. 

 

Projektet skulle  syfta till att öka nyfikenheten hos pedagogerna att använda sig av digitala verktyg i 

verksamheten för att stimulera barns utveckling.  

Dessa mål har verkligen iPadprojektet nått. Alla pedagoger, gammal som ung, är intresserade av 

iPaden och ser dess möjligheter. Vi har nått barnen i alla åldrar och verkligen stimulerat dem 

ytterligare i deras utveckling. De har fått möjlighet att utöka sin verktygslåda för språk, 
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kommunikation och samarbete. Barnen har oavsett ålder och förmåga inspirerats och utvecklats och 

vi ser att även de som ännu inte har ett språk än har fått ökad ordförståelse, tex då det kommer till 

färger och ord. 

Med iPads i förskolans verksamhet ser vi att den  kan bidra  till barns utveckling och lärande i 

förskolan samt öka kompetensen hos pedagogerna kring barns lärande.  

Positivt med iPaden: 

 mobiliteten 
 snabbheten 
 lätt att samlas runt 
 leder till samarbete bland barnen 
 lättillgänglig 
 roligt sätt att lära sig 
 lätt att sitta flera runt 
 barnen blir resurser för varandra 
 många gratisappar vilket ger tillgång till pedagogiska program utan kostnad 
 utvecklar flerspråkighet (en del appar på engelska eller valmöjlighet till olika språk) 
 pojkar och flickor med på samma villkor 
 utvecklar självständighet och ansvar 
 utvecklar logiskt tänkande 
 lägre tröskel för de som är ovana vid datorer 
 Tränar barnen i turtagning 

Negativt med iPaden: 

Sammanfattningsvis är intrycket av iPad i förskoleverksamheten bara positivt bland oss i 
projektet. Det enda som egentligen upplevs som negativt är att det finns alldeles för få 
"paddor" i förskolan ännu så länge! 

Men vid starten hade vi några farhågor: 

 det kan bli tävling mellan barnen om vem som är duktigast i olika appar 
 en del barn har svårt att vänta på sin tur 
 väldigt många appar - svårt att välja 
 dyr i inköp 
 kan användas fel - som barnpassning 
 kostar personal som sitter med 
 många vuxna som inte kan – vågar 

Dessa farhågor har under resans gång suddats ut, vi har när det varit allt för många som 
velat jobba med paddorna kunnat sätta upp turlistor, sett möjligheter att kunna sitta med i 
leken kring paddorna som en tillgång inte som något negativ, barnpassningen bleknade i 
kunskapen om alla pedagogiska ”spel”, den farhågan blev till att isåfall är även ett faktiskt 
memory i så fall också en barnpassning och det är ju inget konstigt att barn sitter med ett 
spel. Att man som vuxen inte kan försvann med vår nya kunskap som projektet gav alla 
inblandade. 



12 
 

Mångfalden av appar gav tillfälle till bra pedagogiska diskussioner. 

Sammanfattningsvis 

Ett projekt som gett förskolan mycket i digital kompetens och verksamheten ännu ett 
verktyg att utveckla barnen, fånga deras intresse och öka deras begreppsbildning, 
matematiska tänkande och inspirerat dem till skapande.  

Det som vid sista träffen kom fram att vi inte hunnit undersöka och utveckla eller fördjupa 
oss i är möjligheten till att låna digitala barnböcker, fördjupa oss i skattjakter med 
Geocashing. Geocashing är en form av skattjakt som med paddan som gps hitta gömda 
skatter, ett fenomen som finns i världen, skulle kunna öka barnens upptäckt av vår närmiljö i 
Holmsund och Obbola. 

Biblioteket erbjuder en del barnböcker digitalt och dessa kan man låna ner till paddan under 
en månad i taget. Det kräver att man installerar en app som heter Bluefire reader. 

Ett lyckat inspirerande och kreativt projekt som alla inblandade hoppas ska ge ringar på 
vattnet och att fler läsplattor hittar in till förskolans verksamhet. 

Vi som var med i projektet: 

Boel Hedström, Emma Lindgren, Linda Brodin, Linda Christoffersson, Maria Larsson, Stig 
Granberg, Stina Berglund, Sussi Råstander, Tobias Markström, Ulla Andersson, Ulrika 
Lundgren, Anna Gullstrand och Lena Norgren 

 


