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Morgonens första föreläsning, iPad i förskolan- pedagogen gör 

skillnad/Dokumentation, stod Elisabeth Steglin Wahlström för. 

Elisabeth är mellanstadielärare i botten, har jobbat som rektor och är 

nu förskolechef. Hon är även medförfattare till flera böcker, bland 

annat ” Lär och lek med surfplatta i förskolan, tillsammans med Lena 

Gällhagen. 

Elisabeth inleder sin föreläsning med att berätta om att många förskolor får frågan varför det ska 

finnas iPads på förskolorna och att föräldrarna tycker att det räcker med att barnen har dessa 

hemma… Hon påpekar att iPad inte är en spel konsol, utan ett pedagogiskt verktyg som används för 

att stödja lärandet, samt för att nå målen i Lpfö98. Hon har själv inte fått denna fråga än och tror det 

beror på att de väldigt tidigt är noga och tydliga med syftet att använda iPaden i deras arbete. Även 

att de involverar och gör föräldrarna delaktiga. Föräldramötet har de tidigt där de berättar hur de 

jobbar och föräldrarna får bland annat prova på de samma övningarna med iPaden som barnen får 

göra. 

Eftersom föräldrar ganska ofta ber om att få de appar som de jobbar med på förskolan, har de nu 

börjat lägga ut dem på sin blogg. Barnen uttrycker att det är roligare med apparna från förskolan än 

dem de har hemma! Elisabeth tycker att det finns både bättre och sämre appar, det viktiga är att 

veta i vilket syfte du ska använda dem till. Det är pedagogen som väljer.  

iPaden är ett pedagogiskt hjälpmedel med många funktioner berättar Elisabeth. Du kan använda den 

som: musikspelare, musikaktivitet med ljud, kamera, tillsammans med projektor, dokumentation, 

blandaktiviteter eller aktiviteter utomhus. För att synliggöra alla förskolans mål i de aktiviteter de gör 

så använder alla avdelningarna Lotusdiagram där de har sorterat upp alla 30 mål från Lpfö98. Målen 

stryks vartefter de är nådda. Det pågår en kontinuerlig utvärdering och på slutet av året analyseras 

allt i ett Plus/Delta diagram, där de kan se styrkor och förbättringsområden. 

Vidare pratade hon om vikten av att dokumentera och hur lätt det har blivit med iPaden, exempelvis 

att filma om det är något som du vill titta på direkt, eller om det är något du vill titta lite närmare på. 

Du kan låta ett barn filma dig själv när du håller i samlingen; fundera på hur du är i din roll som 

pedagog för att utveckla dig själv. Titta på filmen med barnen!  

Inför utvecklingssamtalen dokumenteras alltid barnen. Inför första samtalet dokumenteras barnen i 

inne,- och utelek, när de sover och äter i appen Pic Collage.  Utvecklingssamtalen 2-5 år består av två 

delar. Först diskuterar förälder och pedagog den intervju som föräldern gjort med sitt barn, därefter 

får föräldern se en keynote-presentation av sitt barn. 

 

De har diskuterat hur de ska lagra all dokumentation, det blir otroligt mycket, men har löst det 

genom att köpa in en Mac samt en extern lagringsenhet. De har också bestämt sig att man måste 

våga slänga och radera eftersom det blir mycket att spara. 

Elisabeth rekommenderade boken ”Vad berättas om mig?” av Bente Svenning, som tar upp just 

dokumentation av barnen. Hon ifrågasätter hur vi vuxna gör det; frågar vi verkligen barnen om lov 



när vi vill ta bilder av dem eller spara dem i dokumentation. Vet barnen varför vi gör det? 

Elisabeth är överbevisad om att om vi redan när barnen är små frågar om lov att fota dem, så skapar 

vi ett förhållningssätt där vi kanske kan undvika att de i sin tur olovandes lägger ut foton på olika 

sociala medier när de blir äldre.  

I början köpte hon in projektorer till förskolorna men på senare tid har hon insett att det fungerar 

alldeles utmärkt med en 46” tv. Framför den kan det få plats med flera, men det är även okej att bara 

vara en… 

Elisabeth presenterade många goda tips på hur man kan använda iPaden i sitt arbete, och här följer 

en del av dem: 

 Appen Dice :  

- Vid städ dax; låt barnen slå tärningen för att se hur många saker som de ska plocka upp.   

- Tärnings promenad: Gör en slinga med siffror och slå tärningen för att se hur många steg du 

ska gå. 

 Appen Kids origami visar hur man viker olika figurer- ha grodhoppstävling med figurerna och 

gör staplar med lego och jämför vem som har hoppat längst. 

 Appen Busdjurens memoryspel: Bygg egna memory spel och lägg till ljud. Det finns även 

redan färdiga bilder. Förslag till föräldramötet: spela in alla barnens namn till deras foto och 

låt föräldrarna spela! 

 QR- koder: Jobba med tema, ex rymden och låt barnen spela in det de kan! Länka till QR-kod 

och skicka till föräldrarna. Kan göras på liknande sätt med deras ritade bilder. På småbarns 

avdelningen kan man utifrån de böcker som man har läst låta barnen ge bok tips som spelas 

in. Det går också att göra uppdragskort med QR-koder. Då spelas uppdragen in så att det blir 

ljud. 

 Appen  Croak.it (obs- det är en iPhone-app, men fungerar lika bra på iPad). Appen som de 

spelar in till QR- koderna. 

 Appen Soundtouch: Språksamling: låt barnen hålla i samlingen och trycka på ett djur. De 

andra barnen får gissa vilket det är. Titta på bilderna och samtala kring dem. 

 Book Creator: Dokumentation, göra rim böcker mm.  

 

 

 


