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ABSTRAKT  

I denna studie undersöker jag vilka ritprogram som barn har tillgång till i en förskola 

och hur dessa används.  Jag vill även få svar på hur barnens bildprocesser ter sig, vilka 

motiv de väljer när de skapar med surfplattan dels när barnen själva får välja fritt och 

dels vilka motiv de väljer under en styrande pedagogs medverkan. Studien belyser 

också pedagogernas inställning till bildskapandet på surfplattorna. De traditionella 

pappersformat som gäller för bildframställning i skolor är oftast A4, A3 och A2, men 

med surfplattornas intåg i bildskapandet begränsas motivens format, då en vanlig 

surfplattas skärm motsvarar ett A5 papper.  Även tillgång till specialpennor kan 

påverka bildernas resultat, för barnen. Med detta som bakgrund ville jag undersöka 

förskolebarns bildarbeten med surfplattans ritprogram som bildverktyg. 

Jag genomförde olika observationer under några dagar på en förskola, utöver detta 

genomfördes också en intervju med den pedagog som var närvarande under barnens 

bildskapande. Dessutom har jag samlat in barnens bilder för denna studie.  Resultatet 

visar att surfplattans format påverkar barnens bildberättande, detaljrikedomen uteblir 

och tiden man ägnar åt varje bild blir kortare än under det traditionella bildskapandet. 

Det är från ett etnografiskt perspektiv som denna studie har genomförts på en förskola 

i Stockholm. 
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Förord 

Jag vill tacka personalen på förskolan Framtida för att ni varit så tillmötesgående och gjort 

min studie så givande, utan er hade denna studie ej blivit till. Även ett tack till mina 

handledare Elin Låby och Ulla Lind, för givande diskussioner och värdefulla synpunkter 

under arbetets gång. Jag vill även tacka mina kurskamrater som också bidragit med ovärderlig 

hjälp för att kunna slutföra denna studie. 

Tack! 

Stockholm i juni 2014 

Liselotte Ullert Piscator  
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Inledning 

1.1 Introduktion 

I denna uppsats vill jag fördjupa mig i en förskolas kreativa arbete med surfplattors 

ritprogram. Jag har som bildlärare följt elevers bildskapande både på det traditionella viset 

och med datorn som bildverktyg. Jag har sett hur lugnet infunnit sig då eleverna försjunkit in i 

sitt bildskapande på papper eller målarduk, där färgläggningen och skuggsättningen kräver sin 

tid, och då motorik och fantasi samspelar. Med datorns tekniska ritprogram försvinner 

kontakten med den kladdiga färgpennan, droppande målarpenseln och respekten med att 

sudda försiktigt.   

I denna analys vill jag undersöka vilka slags bilder barn skapar med surfplattans intåg i 

förskolan. Vilka motiv väljer barnen på förskolan att skapa med surfplattans ritprogram 

jämfört med det traditionella bildskapandet med exempelvis papper, penslar, pennor, klippa 

och klistra som förskolor vanligtvis erbjuder.  

När jag själv levde med mina egna två barn i förskoleåldern, blev jag dagligen påmind om 

mina barns berättarglädje i sina bilder med både färg och form, färglagda figurer ofta med en 

färglagd bakgrund. Stora ansikten på A2 papper med färglagda ögon och munnar, detaljrika 

bilder där små knappar, smycken, silverfärgade pistoler, och krutstänk kunde ses i deras 

bildskapande. Därför har frågan dykt upp om vilka problem och vilka möjligheter ger 

surfplattan som verktyg, jämfört med ett traditionellt bildskapande. 

1.2 Bakgrund 

Datorer har ju funnits inom förskolorna relativt länge, men har hittills mest använts för 

skrivprogram till administrativa uppgifter. Med surfplattans intåg på förskolorna fick även 

barnen tillgång till datorer. Surfplattan är en så kallad pekdator som har en tryckkänslig belyst 

skärm som kan ha funktioner och uppkoppling mot Internet via trådlöst nätverk eller via 

mobiltelefonnät. När man vill använda dessa funktioner ska man antingen nudda, trycka, dra 

eller peka med fingrarna på skärmen. Namnet Surfplatta kommer från att man kan använda 

den för surfning på internet, man kan även e-posta, läsa tidningar, tidskrifter, spela spel, se på 

film, lyssna på musik och använda olika ritprogram.   
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Ipad, som används på den förskola jag besökt, är en variant av surfplatta med en skärm som är 

25 centimeter stor. De datorprogram som används i surfplattor brukar benämnas ”app”. App, 

är en förkortning av engelskans ”application” och är en mindre och lättare version av ett 

dataprogram, speciellt anpassat till surfplattan. Dessa appar med olika ritprogram laddar 

pedagogerna ned på förskolan. Förskolan ska arbeta efter styrdokumentet Lpfö98, reviderad 

2010. Läroplanen bygger på ett sociokulturellt perspektiv. Det sociokulturella perspektivet 

menar att människan föds in i en social värld, ett samhälle med bestämda grupper, kulturella 

normer och attityder. Denna sociala värld är grund för hur barnets utveckling sker. Samspel 

och samarbete mellan individer förespråkas inom det sociokulturella perspektivet och det 

läggs stor vikt vid den sociala miljön. Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i 

Vygotskijs teorier som i pedagogiska kontexter fokuserar på det sociala samspelet mellan 

människor.
1
 I Lpfö, reviderad står följande: 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, 

rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolan 

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

material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande 

processer som i tillämpning.
2
 

I läroplanen beskrivs även målen för hur barnen ska kunna uttrycka sig i bild och lära sig 

använda enkel teknik. 

Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn 

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

samtala om dessa, 

 utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i 

många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, 

 utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar i vardagen, 

 utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och 

redskap. 
3
 

                                                           
1
 Vygotsky, Lev S. (1978). Mind in Society. The Development of Higher Psychological Processes. 

Cambridge, Mass: Harvard University Press. 

2
 Skolverket (2010). Läroplan för förskolan. Lpfö 98. Reviderad 2010.  Stockholm: Skolverket, s. 7.  

 
3
 Ibid., (2010), s. 10. 



  
 

7 
 

 

    

1.3 Syfte  

Syfte med denna studie är att synliggöra förskolebarns val i bildarbete med surfplatta, och 

även ge ett bidrag till ökad förståelse och kunskap för vilka motiv barnen väljer att skapa 

jämfört med det traditionella bildskapandet med papper och pennor. I denna studie undersöker 

jag vilka ritprogram som barn har tillgång till. Jag vill även få svar på hur barnens 

bildprocesser ter sig, vilka motiv de väljer att skapa med surfplattan när barnen själva får välja 

fritt och under en styrande pedagogs medverkan.  

Studien syftar till att belysa när, vilken tidpunkt under dagen barnen använder surfplattans 

ritprogram och hur pedagogernas inställning förhåller sig till bildskapandet på surfplattorna. 

 

1.4 Frågeställning:    

Studien gäller barns bildframställning i de ritprogram på surfplattor som en förskola har 

tillgång till. För att undersöka detta har jag följande frågeställning: 

1. Vilka motiv blir det när barnen själva använder iPads ritprogram jämfört med när 

pedagogerna är med och handleder barnen? 

2. Hur ser bildprocessen ut och vilka skillnader kan uppträda i övergången från surfplatta till 

traditionell bildframställning? 

 

1.5 Empiri 

Jag har genomfört en studie på en begränsad grupp av tio förskolebarn som är observerade 

samt en pedagog, som jag djupintervjuade. Mitt undersökningsmaterial består av de bilder 

som är gjorda på surfplatta och de bilder som är gjorda i traditionella tekniker, d v s 

fiberpennor, färgkritor och vattenfärg. Dessutom ingår en intervju enligt frågeformulär med 

den pedagog på förskolan, som var med i denna studie. Se bilaga 3. 
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1.6 Urval och avgränsning 

Jag har undersökt bildskapandet på en förskola i Stockholm. Jag har skrivit till fem förskolor i 

Stockholm, tre använde ej surfplattor alls i skolorna, en förskola hade iPad men använde ej 

ritprogram på dessa. Den skola som använde surfplattor med ritprogram var Framtida förskola 

(fingerat namn), en förskola med hundra barn, som ligger i en förort i Stockholm. Jag valde en 

avdelning med tjugo barn i åldrarna fyra till fem år.  Framtida förskola presenterar sig på 

följande sätt på sin hemsida; 

 ”Vi har en stark och levande värdegrund. De värderingar som främst kännetecknar vår kultur 

är progressivitet, energi och respekt. Och så har vi ett löfte: Hos oss ska varje barn 

synliggöras, utmanas och lyckas. Det lovar vi!”.  

I deras vision så nämner de ordet progressivitet, de vill ligga i framkant när det gäller nya 

tekniker samt pedagogik.  

 

 1.7 Metod och genomförande 

I denna etnografiska studie har en kvalitativ forskningsmetodik använts, som grundar sig på 

bildarbeten från barn med åldrarna fyra till fem år, som går på Framtidens skola, som ligger i 

en förort till Stockholm. Jag har samlat bilder samt gjort observationer på barnen under deras 

bildarbete med surfplattor och under traditionell bildframställning på papper. Jag har 

observerat barnen under bildskapandet och barnens bildprocesser samt dokumenterat detta 

under mina dagar på skolan. Summeringen av mina tankar kring bildprocessen redovisas i 

bearbetning och analys. Under de dagar jag besökte skolan, så samlade jag in de bilder som 

gjordes under ritstunden den dagen, både digitala och analoga bilder. Därefter har jag gjort 

bildanalyser på ett urval av bilderna vilket redovisas i avsnittet om bearbetning och analys. Då 

bild- och skapar stunderna var schemalagda på torsdagar, så tillbringade jag ett antal torsdagar 

under februari och mars månad på Framtida förskola. 

 

För att få pedagogens syn på bildskapande med surfplattor respektive traditionella 

bildtekniker, så gjordes en intervju med ansvarig pedagog. 
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I boken Etnografi i klassrummet av Birgitta Kullberg, beskrivs den etnografiska formella 

intervjun, djupintervjun och den etnografiska informella intervjun och samtalet som innehåller 

öppna frågor.
4
 Jag har haft en formell intervju som utgått från ett frågeformulär, med den 

ansvariga pedagogen på förskolan. Vid varje besökstillfälle har jag haft informella intervjuer 

med övrig personal på skolan. Jag har besökt förskolan en dag i veckan för deltagande 

observation och intagit en försiktig roll, som vuxen i barnens vardag på skolan, enligt Martyn 

Denscombes teorier om observationer. 
5
 

Denscombes menar att man ska vara försiktig när man observerar så att de som observeras 

inte ska ändra sina beteenden, som de vanligtvis har, i denna studie under bildskapande 

stunder på förskolan.
 
 I detta fall kändes denna metod som den enda naturliga då jag läst 

Birgitta Kullbergs bok Etnografi i klassrummet. I den etnografiska metoden ingår deltagande 

observation vilket passar denna studie och den kändes meningsfull. För att uppnå 

individsskyddskravet som gäller för forskningsstudier, så skrev jag ett informationsblad till 

både personal och föräldrar där jag informerade om mitt tillvägagångssätt. Vad gäller 

personalen på skolan är de anonyma, och förskolans namn är fingerat. Vad gäller barnen så 

dokumenteras endast deras bilder. 

 

1.8 Teori och tolkningsram samt tidigare forskning kring ämnet 

Det har varit svårt att hitta forskning kring bildskapande med hjälp av iPad i förskolan. Jag 

har hittat ett antal C-uppsatser som behandlar iPad, dock inte explicit som bildverktyg. Jag har 

däremot hittat ett flertal examensarbeten som belyser surfplattan i förskolan med ett bredare 

perspektiv. Jag har funnit ett antal uppsatser som behandlar implementation och införande av 

surfplatta som pedagogiskt hjälpmedel i förskolan. I Linda Arvidssons examensarbete ”iPad 

som pedagogiskt verktyg i förskolan 2012”, var syftet att undersöka hur barn och pedagoger 

er på iPad i förskolor.  I studien kom de fram till att det finns en mycket positiv inställning till 

surfplattor som pedagogiskt verktyg i förskolan.
 6

  

                                                           
4
 Kullberg, Birgitta (2009). Etnografi i klassrummet, Lund: Studentliteratur AB. 

5
 Denscombe, Martyn (2010). Forskningens grundregler. Lund: Studentlitteratur AB. 

6
 Arvidson, Linda (2012).  iPad som pedagogiskt verktyg i förskolan. En studie om pedagoger och 

förskolebarns syn på iPad i verksamheten. Examensarbete 15 hp, s. 19, s. 21. Karlstads Universitet. 
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Arvidson menar att möjligheterna är oändliga och pedagogerna i undersökningen anser att 

surfplattan kan användas till exempelvis språkträning, när barnen arbetar i grupp och att göra 

och berätta sagor. Hon skriver också att barnen har stor kunskap om iPad även om det kan 

vara svårt för dem att sätta ord på sitt lärarande. 

I David Bergners studie om hur pedagoger använder surfplattan i förskolan; ”Ett komplement, 

inte ett tidsfördriv”, skriver han om hur surfplattan används som verktyg och hjälpmedel i 

förskolan.
 7

 Han vill även ge en förståelse kring hur pedagogerna tänker kring surfplattan i 

förskolan. Han kom fram till att förskolornas användning av surfplattan kan delas upp i två 

större användningsområden. Den första är barnens lärarande och utveckling genom plattans 

olika pedagogiska appar och det andra området är pedagogernas dokumentation av barnen. 

Han menar att det är viktigt att pedagoger har ett klart syfte kring vad surfplattan ska 

användas till och att det syftet ska gå att koppla till förskolans styrdokument. Enligt Bergner 

ska surfplattan fungera som ett verktyg i ett kompletterande syfte, den ska inte bli ett centrum 

där barnens dagar på förskolan kretsar kring surfplattan. Han ser i sin studie att surfplattan ses 

som ett mångsidigt verktyg med övervägande fördelar och studien visar att den har en framtid 

på skolan. 

Däremot finns det forskning om bildskapande i allmänhet i förskolan, i Eva Änggårds 

doktorsavhandling ”Bildskapande – en del av förskolebarns kamratkulturer.
8
 Hon skriver om 

forskarna Köhler och Pedersen, som menar att barn reproducerar den kultur som de tillhör 

genom att de i sina bilder, tar över såväl de grafiska framställningssätt som finns i kulturens 

bilder som de kulturella föreställningar som reflekteras i bilderna.
 9

 Samtidigt bidrar de med 

sina bilder till att producera och förändra denna kultur.  

Änggård skriver också om diskussionen om populärkulturen, att barn är sårbara och bör 

skyddas från den. Förskolan liksom skolan har haft en restriktiv inställning till 

populärkulturen inom undervisningen. Denna inställning har fått konkurrens av ett synsätt 

som innebär att barn är kreativa och medvetna konsumenter.  

                                                           
7
 Bergner, David (2013). Ett komplement, inte ett tidsfördriv. En studie om hur pedagoger använder 

surfplattan i förskolan. Examensarbete 15 hp. Lärarutbildning med inriktning mot förskola och 

förskoleklass, 210 hp. Umeå Universitet. 

8
 Änggård, Eva (2005).  Bildskapande – en del av förskolebarns kamratkulturer. Avhandling, Tema 

Barn, Linköpings universitet, Linköping: UniTryck. 
9
 Köhler, Rolf & Pedersen, Kristian (1978). Børns billedproduktion i en billedkultur. Bredsten, 

Danmark: Ulrika. 
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Änggård skriver även att i betänkandet Skolfrågor – Om skola i en ny tid, SOU 1997:121
10

, 

sägs det att skolan ska öka elevernas möjlighet att använda kulturen samtidigt som de ska få 

hjälp att granska den kritiskt. Istället för att motverka populärkulturen ska skolan ”se 

mediekulturen som en berikande del av barns och ungdomars liv”.
11

 Hon tar även upp att 

”göra bilder” är inte bara ett sätt att vara barn, det är också ett sätt att vara flicka respektive 

pojke. Hon nämner Bronwyn Davies och Thorne, som är forskare och som har studerat hur 

barn ”gör kön” i pedagogiska praktiker.
12

 
13

Att framställa bilder kan vara ett sätt för barn att 

forma sina könsidentiteter. Hon skriver även att genom att välja och framställa bilder, kan 

barn framställa sig själva på ett speciellt sätt och visa vem de vill höra samman med. I 

forskningsprojektet AppKnapp har Susanne Kjällander gjort ett större forskningsprojekt om 

barns interaktion med digitala surfplattor.
14

 Projektet syftar till att implementera digitala 

pekplattor i förskolans vardagliga verksamhet, initiera användandet av digitala miljöer som 

stimulerande lärmiljöer och att utveckla förskollärares IKT-kompetens. 

Fyra utvalda nyckelresultat av studien är: 

• Förskolebarn interagerar och samarbetar kontinuerligt med simultankapacitet 

 • Förskolebarns handlingsutrymme vidgas då de interagerar medvetet 

• Virtuella och fysiska aktiviteter inspirerar varandra ömsesidigt  

• Förskolebarn utmanar förskollärarens eller appens didaktiska design  

En av slutsatserna i rapporten är att det idag pågår en förflyttning från skriftspråkets dominans 

mot bildspråkets, samtidigt som det sker en förflyttning från boken till skärmen. I rapporten 

nämns följande:  

Projektet visar också hur förskolebarn transformerar och utmanar applikationerna på den digitala 

pekplattan såväl som förskollärarens didaktiska design. Nya och intressanta forsknings resultat har också 

presenterats vad gäller det sociala samspelet i barngruppen. Här målas en bild upp av toddlare som 

interagerar socialt och som hjälper varandra. Barn som inte ännu kan prata stöttar varandra, ger varandra 

komplimanger och designar sina egna strukturer kring turtagning.
15 

                                                           
10

 Skolkommittén. Skolfrågor – Om skola i en ny tid (SOU 1997:121). Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 
11

 Änggård (2005), s. 263. 
12

 Davies, Bronwyn (2003). Hur flickor och pojkar gör kön, Stockholm: Liber. 
13

 Thorne, Barrie (1993). Gender Play. Boys and Girls in School. Buckingham: Open University Press. 
14

 Kjällander, Susanne (2013). AppKnapp, Ansvarig för projektet, Susanne Kjällander, Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet s.4. 
15 Ibid., (2013), s.6. 
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2. Bearbetning och analys 

Jag har följt en grupp barn i åldrarna fyra till fem år, på deras bildstunder på förskolan och 

deltagit under samlingen på morgonen, för att höra planering för kommande bildaktivitet. De 

pedagoger som är med barnen, ser till att bildmaterial finns tillgängligt för barngruppen, 

lämpliga ritprogram på de tre surfplattor som finns på avdelningen. På förskolan används 

bilder från populärkulturen, de är en del av barnens vardag, som exempelvis under 

sagostunder, där sagor läses på iPad, samtal om filmer, spel på Ipad som exempelvis ”Peter 

Pan” spelet. 

När barnen får arbeta med surfplattan så har förskolan valt att använda ritprogrammet Sago 

mini Doodlecast. Det är en kreativ app med stora pedagogiska möjligheter. I detta ritprogram 

kan barnen välja mellan ett antal olika färdiga startmallar med tillhörande frågor. En röst läser 

upp frågorna, exempelvis ”Vad finns i skogen?”, ”Vilken är din favoritmat?”, ”Vem ska ha ett 

kalas? Frågorna kan även handla om känslor som exempelvis ”Vad gör dig glad”?,  eller om 

mer praktiska ting som ”Vilka finns i din familj?”. Barnen ritar bilder samtidigt som 

pedagogerna kan välja att spela in ljudet från samtalet under ritstunden och även ritprocessen. 

Därefter kan pedagogen och barnen samtala om vad de sa och hur de tänkte när de ritade och 

färglade sina bilder under bildprocessen. Även de barn som satt bredvid och tittade på under 

ritstunden, finns med i samtalet, och man kan höra hur de blir delaktiga i själva bildskapandet 

med sina förslag och kommentarer. Det inspelade bildmaterialet kan sedan skickas som länk 

till Youtube, som en film som läggs upp för visning, det kan även e-postas till exempelvis 

föräldrar eller bara sparas på iPaden, för dokumentation.  De barn som vill rita fritt, väljer en 

tom sida för att kunna skapa utan en styrande mall på skärmen. 

Jag dokumenterade cirka 100 bilder som barnen gjorde på surfplatta, ritpapper och med klipp 

och klistra material. Jag valde ut fjorton bilder som jag har analyserat. Åtta bilder från 

temaarbetet Mitt Land, som pedagogerna genomförde under mina besök. Jag tog ut tre iPad 

bilder, fyra pappersbilder och en klipp- och klistra som jag jämförde. Barnen arbetade också 

med temat Identitet. Här valde jag ut fyra bilder. En pojke och en flickas bilder som gjordes 

både på iPad respektive på ritpapper valdes för att kunna jämföra deras iPadbild med den 

ritade bilden. Slutligen valde jag två exempel på fritt skapande där barnen ritar i 

ritprogrammet Doodlecast, där jag även dokumenterade samtalen under bildprocessen. 
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För att redovisa barnens olika bildarbeten använder jag mig av spaltindelning för att 

presentera både bild och text kring bildskapandet. Inspiration till modellen har hämtats från 

Kullbergs bok Etnografi i klassrummet.
16

 I den vänstra spalten presenteras de dokumenterade 

bilderna som barnen gjorde både på papper, surfplatta samt med klipp- och klistra material. I 

den högra spalten presenteras kommentarer från barnen och mina egna reflektioner från mina 

anteckningar under dagarna. Studien avslutas med en tolkning av bildresultatet och skeendet 

av bildprocessen, i vissa fall i perspektiv av vetenskapliga teorier och forskning, som berör 

ämnet. Dessa tolkningar ligger efter spaltredovisningen. 

 

2.1 Barnens bilduppgifter som presenteras i spaltform är följande: 

 

Mitt land, hur ser det ut?  

Nio barn i åldrarna fyra till fem år, ska arbeta på surfplatta dels med pedagog och dels utan 

pedagog. De ska även rita på papper och göra ett klipp- och klistra arbete, med och utan 

handledning av pedagog. De ska rita sitt fantasiland, de ska även namnge sina länder. De har 

tidigare ritat flaggor och tittat på världskartor. Barnen får välja att rita på surfplattor (tre finns) 

eller att rita med färgpennor på papper eller klippa och klistra med material som färgade 

papper, flirtkulor och snören. Pedagogen visar förslag på hur man kan rita ett land på papper, 

på surfplattan samt skapa ett land med klipp- och klistra material. I pedagogens land växer det 

godisklubbor och landet heter Lollipoplandet. I barngruppen vill fyra av barnen rita på iPad, 

men en turordning bestämmer vilka tre barn som får börja, då det bara finns tre surfplattor på 

avdelningen. Två av barnen vill arbeta tredimensionellt och fyra barn vill rita sina länder. 

 

Fritt bildskapande på surfplatta med pedagog och utan pedagog  

Barnen ritar på iPad, i Doodlecast movie (film), ett ritprogram som spelar in bildprocessen 

med både ljud och bild. En pojke i denna grupp arbetar med fritt skapande på iPad, 

tillsammans med en pedagog och två flickor sitter med samma ritprogram. De har valt en 

förritad mall i ritprogrammet och att rita ensamma utan hjälp från någon pedagog. 

                                                           
16

 Kullberg (2009). 
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Identitet bilduppgift; Vem är jag? (WeeMee bild) Surfplatta och ritpapper med pedagog 

Barngruppen arbetar med identitet och frågan; Vem är du? Barnen får frågor från 

pedagogerna; Är du tuff, blyg, mörkhårig, ljushårig, ögonfärg och vad har du för intressen? 

Pedagogerna har korta intervjuer med barnen om vilka dem är, hur de skulle vilja se ut och 

vara. Barnen skapar så kallade WeeMee bilder på iPad, profilbilder på barnen, som de valt 

själva i programmet Doodlecast. Barnen får även rita självporträtt på A3 papper, där de utgår 

från sin profilbild från WeeMee (Se bilaga 3). 

 

2.2 Bilder på ”Mitt land” ritat på iPad 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tre förslag på land som pedagogen 

ritat; iPad överst, klipp- och klistra till 

vänster, ritat på A3 papper, till höger. 

Förslagen sitter på väggen. 

 

 

 

 

Närbild på landförslag, iPad. 
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Här börjar en flicka med sitt land, utan 

pedagog. Hon väljer penseltjocklek och 

färg på penseln, det gör hon i 

ritprogrammets färglåda. Hon väljer färg 

med att trycka med fingret på skärmen, på 

den färgnyans hon vill ha i färgcirkel som 

syns på bilden till höger, och val av 

penseltjocklek till vänster i bild, se de små 

rutorna i vänster nederkant. 

 

Hon väljer en gråblåfärg med medeltjock 

penselstorlek, hon ritar direkt på skärmen 

med höger pekfinger. Hennes land heter 

Prinsesslandet. Hon är mycket bestämd då 

hon tar sig an uppgiften och hon säger till 

mig att i Prinsesslandet finns det ett slott. 

 

 

 

 

 

 

Hon ritar ett slott. Hon fortsätter med 

samma färg och penseltjocklek. Hon ritar 

med säkra fingerrörelser. Det blir ett slott 

med två torn, hon fortsätter med den 

gråblåa färgen när hon ritar siluetten av 

slottet. 

 

 

 

 

 

Jag frågar henne varför hon valde 

surfplattan och hon svarar att det är lättare 

än att rita på papper, iPad har ju knappar! 

Det är lättare att rita staket med iPad . Hon 

färglägger hela huskroppen. Hon målar 

även fönster med samma färg. 
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Här ritar två pojkar sina länder på sina 

surfplattor (med en pedagog): 

 

 

 

 

Nu har hon valt en ljusrosa färg, hon ska 

nu rita sitt staket runt slottet (hon har ritat 

under fem minuter vid denna bild). Hon 

målar staketet lite försiktigare med fingret 

än tidigare. 

 

 

En pojke som precis har kommit till skolan 

ställer sig vid henne och undrar om han får 

vara med, hon målar nu lite snabbare med 

fingret, hon ska ha buskar vid slottet. 

 

 

Slottet är klart. Det ljusrosa staketet kring 

slottet och de gröna buskarna utanför 

slottet. Hon har arbetat i cirka tio minuter. 

Hon och pojken tar surfplattan och går in i 

ett annat mindre grupprum, där börjar de 

med ett spel på surfplattan. 

 

 

 

En av pojkarna har hämtat pedagogens 

landförslag på ritpapper och lagt den 

framför sig. Han väljer penseltjocklek och 

färg och ritar en rund ljusblå ring med 

pekfingret, det är vattnet runt landet. Han 

väljer sedan en gul penselfärg och målar en 

gul ring innanför det ljusblåa vattnet. 

Därefter väljer han en grön färg och 

färglägger det gröna innerst i ringen. 

 

Han ritar godisklubbor, fyra stycken röda 

klubbor. 
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Han arbetar efter pedagogens bild. Han är 

mycket fokuserad och tar tid på sig när han 

målar med sina fingrar. 

 

 

 

Bilden är klar efter tjugo minuters arbete. 

Pedagogen har hjälpt honom med val av 

penseltjocklek då han ritade sina klubbor. 

Han är mycket nöjd, han vill att jag ska 

fota den färdiga bilden. 

 

 

En annan pojke ritar landet Schweiz. Han 

berättar att där finns det vulkanberg. Han 

väljer en medeltjock pensel med röd färg 

från färgcirkeln. Han färglägger med 

pekfingret, små cirkelrörelser, en stor röd 

rund ring som ramar in bilden. Han 

fortsätter med orange, det är eld som 

sprutar från vulkanerna och det är varmt, 

berättar han. Han pratar med pedagogen 

och hans bordskamrat, de jämför sina 

länder. 
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2.3 Bilder på ”Mitt land” ritat på A3 

papper 

 

 

 

 

 

 

En pojke ritar sitt land, han ville rita på 

iPad men han fick inte. Han berättar att 

iPad är bättre för den har tjocka pennor, 

tecknade figurer och knappar som man 

ritar med. Men att rita på papper är också 

bra för då finns det fler färgpennor att välja 

på. 

 

 

Han ritar tre länder och några öar i blått 

vatten, en stor gul sol ovanför länderna. 

Malaysia, Sverige och Thailand heter hans 

länder. Det är länder han varit i, berättar 

pedagogen för mig. 

 

 

Han ritar skatter, det är skattkistor. Han 

berättar, för alla vid bordet, att han inte 

gillar kapten Krok, i Peter Pan spelet som 

han spelade under morgonen. Han är klar 

med sitt land efter cirka 30 minuters 

arbete. 

 

 

En flicka i ritgruppen ska rita sitt 

Sagoland, ett grönt land med tre 

godisklubbor på, blått hav och en gul sol. 

Hon håller i tre tuschpennor, samtidigt som 

hon färglägger sin bild. Hon sitter bredvid 

en annan flicka som ritar ett Prinsessland. 

 

Här ritar hon med olika färgpennor små 

sagofigurer, två älvor iklädda klänningar. 

Hon ritar noggrant bildens små detaljer, 

detaljer som vingar, långt färgat hår, ögon, 

munnar, näsor, blommor och runda små 

insekter. Även dessa med vingar och 

ansikten. Hon byter färgpenna då hon 

färglägger de olika detaljerna. 
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Hon samtalar med sin bordskamrat om vad 

som finns i Sagolandet och Prinsesslandet, 

hur vingar ser ut och att det ska finnas 

blommor i hennes land. Hon sitter och ritar 

under hela bildstunden som är 40 minuter 

lång. 

 

 

Här är bilden på Prinsesslandet, som 

bordskamraten ritar. Även hon ritar älvor 

med långt hår, älvor iklädda klänningar 

och noggrant ritade ansikten. 

 

 

 

En pojke vid samma bord ritar sitt 

Pingvinland, ett namn som han senare 

ändrar till Kina. Där finns ett flertal 

brunfärgade godisklubbor, en mark som 

han valt att färglägga med svart och grönt. 

 

 

Han ritar ett blått hav, som han färglägger 

noggrant och ritar in kapten Krok som 

simmar i vattnet, han ska även rita en båt 

intill kapten Krok, (den vita ovala formen 

till vänster i bild). 

 

  

Som förebild till hans ritning, har han ställt 

upp en iPad framför sig med pedagogens 

bild. Alla i denna ritgrupp arbetar tiden ut, 

som är 40 minuter och de samtalar om allt 

som ska finnas med på respektive land. 
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2.4 Bilder på ”Mitt land”, klipp- och 

klistra, (tredimensionellt arbete) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En pojke i klipp- och klistra gruppen, gör 

en bro av snöre och tejp, som hålls uppe av 

två kartongbitar, arbetet med bron tar lång 

tid och han arbetar utan att prata så mycket 

med kamraten bredvid som också arbetar 

med klipp- och klistra. 

 

 

 

Slutresultat, ett land, utan namn, ett land 

fullt av godisklubbor (små färgade 

flirtkulor) med sjöar omkring, och trots att 

bron har fallit ihop så är han mycket nöjd 

med sitt arbete ändå, som har tagit 40 

minuter. 

 

 

  

Här är pedagogens bild! 
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2.5 Bilder på uppgiften ”Identitet”, 

arbete på iPad, (WeeMee) och ritpapper 

 

 

 

 

 

 

En flicka har valt en restaurangmiljö, till 

sin ”Identitet, WeeMee” bild, där hon står 

iklädd en klänning och hårband med öron, 

hon har en sittande apa bredvid sig, som 

äter en banan. Hon har ett trollspö i 

handen. 

 

 

På sin ritade bild (identitet) har hon ritat ett 

flertal figurer, en flicka med hårband, en 

sol, en blomma, som bakgrund har hon 

ritat mörkgröna streck, hon själv står i 

mitten med långt ljust utslaget hår, en apa 

finns till höger i bild. 

 

 

En pojke har valt en utemiljö i ett 

storstadsområde, till sin ”Wee Mee” bild, 

där han står iklädd en t-shirt med tryck och 

en keps, han har en dubbelmacka i handen, 

samt en ballong (syns ej på bilden). En blå 

himmel finns över hustaken. 

 

 

I sin ritade bild står han på en grön 

gräsmatta, iklädd sin t-shirt med samma 

tryck, som från WeeMee bilden, en 

basketboll i handen, bredvid honom finns 

en basketkorg, och överst har han ritat en 

blå himmel. 
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2.6 Bilder på iPad fritt skapande; en 

femårig pojke ritar fritt med pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogen: Vad ritar du? 

Pojken: Ett skepp! Han målar med röd 

penselfärg. 

Pedagogen: Ok! 

Pedagogen: Du kan välja fler olika färger 

också! 

 

 

Pojken: Blått! (Han målar vågorna med 

blått) 

Pedagogen: Vad ritar du nu och färgar? 

Pojken: Han är på toaletten! (Målar blått på 

det röda skeppet) 

Pedagogen: Är han på toaletten? (Skratt!) 

Pojken: Mer, mer, mer! (Blått) 

 

Pedagogen: Vad är det?? 

Pojken: Fler toa! 

Pedagogen: Vad är det? 

Pojken: Det är vågor, krasch, krasch! Oh, 

nej, man överbord! (målar med grönt) 

Hjälp, man överbord! 

Pedagogen: Men vem ska hjälpa honom? 

Några av de övriga barnen tittar och 

kommenterar hans bild. 

Pojken: Äh, (inget svar, ritar med mer 

grönt), oh nu är han död! Hej, hej då skepp 

(ljudhärmande ord ”jya, jya ,jya!”, färgar 

med snabba fingerrörelser grönt över hela 

bilden!). 
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2.7 Bilder på iPad fritt skapande; Två 

flickor, fem år, utan pedagog, ritar med 

förritad mall, en tallrik med kniv och 

gaffel, ”Vilken är din favoritmat?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flicka A (som håller i iPaden och målar 

själv): Den här tallriken är till min mamma 

och pappa som äter! 

Flicka A: En rosa en!  

Flicka B: Som jag, jag gillar lila också! 

Flicka A: Jag gillar rosa och lila! Jag gillar 

grönt och rosa! 

 

Flicka B: Jag gillar allt som är lila! 

Flicka A: Nej, jag gillar allt rosa! (Målar 

nu rosa) 

Flicka B: Jag gillar lila, rosa och grönt! 

Flicka A: Jag gillar grönt också! 

Flicka B: Gillar du grönt som jag? 

 

Flicka A: Det där är till min mamma och 

pappas tallrik! (Ritar rosa streck) Åh, lite 

svart! 

Flicka B: Jag vill också ha lite svart! 

Flicka A: Svart! (Målar med rosa) 

Flicka B: (Rättar henne) Nej, det är bara 

rosa! 

Flicka A: Jag vill ha en bil! (Målar en svart 

linje, till vänster, längst ned på bilden i 

högra hörnet, finns en liten rosa fläck som 

liknar formen på en bil! Syns ej på bilden) 
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3. Tolkning och resultat 

3.1 Mitt land, arbete på iPad 

Pedagogen berättar i intervjun att bildstunderna på skolan är förlagda till torsdags 

förmiddagar. Avdelningen använder fem surfplattor, apple iPad 3, två surfplattor finns på 

avdelningens datarum, totalt har förskolan nio stycken iPad fördelade på 100 barn. Under 

bildstunden får barnen välja fritt mellan exempelvis att spela pedagogiska spel, eller använda 

rollspelsappar eller rita i ritprogram. Personalen har köpt in olika ritprogram för iPad som 

Doodlecast, sketchbook, färglådor, och det är dessa som används mest av barnen. Barnen får 

även experimentera med Microsoft Paint på datorerna i avdelningens datarum. Pedagogen 

beskriver i intervjun att de ibland blockerar appar så att de bara kan använda en app då 

pedagogerna valt att arbeta med något speciellt, som exempelvis bara att rita eller att läsa. 

Arbete på iPad sker efter viss turordning, när barnen väl har surfplattan kan de arbeta en 

längre stund, enligt pedagogerna, men oftast sitter de under tio till femton minuter med 

plattan, för att rita. Om barnen frågar pedagogerna om de får rita, så menar de oftast att rita på 

papper, barnen föredrar alltså att rita på vanligt ritpapper än att rita på iPad. Men om 

pedagogen startar upp en app på surfplattan, så arbetar barnen med den och fortsätter med sitt 

ritprogram. Ofta försöker de få med sig sina kamrater i detta arbete på plattan. Detta nämner 

Arvidsson i sin studie, att det blir den så kallade lägereldseffekten, att barnen samlas kring 

surfplattan och samspelar.
17

 

Pedagogerna anser att det är lättare att få barnen att arbeta seriöst med ritprogrammen på iPad 

om de har ett speciellt tema, som exempelvis under denna ritstund att måla sitt land. De tre 

barnen i iPad gruppen (se spaltbilderna) målar i ett Doodlecast ritprogram, pojkarna sitter 

tillsammans med en pedagog och flickan sitter ensam vid ett eget bord. Det finns inga 

specialpennor till dessa ritprogram, utan barnen målar direkt med sina fingrar på surfplattans 

skärm. Änggård skriver i sin avhandling, att bildskapande för det mesta är en social aktivitet i 

den meningen att flera barn sitter tillsammans och gör bilder. 
18

 

                                                           
17

 Arvidson (2012), s.18. 
18 Änggård (2005), s.172. 
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Hon menar att bildaktivitet även innebär en möjlighet att dra sig undan och dagdrömma utan 

att väcka personalens uppmärksamhet. Genom att bli uppslukad av interaktion med en bild 

kan ett barn avskärma sig från sin omgivning. 

I denna grupp sitter flickan helt ensam, hon målar ett slott.  iPad är lättare att arbeta på än att 

rita på papper, berättar hon, den har ju knappar. Hon har fokuserat på ett slott då hon valde att 

kalla sitt land Prinsesslandet. Hon har gått utanför sin uppgift och helt självständigt funnit 

andra kreativa vägar i sin bilduppgift. Hon sitter tyst och ritar fokuserat på skärmen. Hon 

arbetar med samma penseltjocklek under hela arbetet och hon målar med tre färger. Detaljer 

som fönster, staket och buskar, som hon vill ha på slottet, blir svåra att få fram p g a hennes 

tjocklek på penseln. Hon begär ingen hjälp av pedagogen. Hon är nöjd med sin bild och när en 

pojke påkallar hennes uppmärksamhet, avbryter hon sitt måleri och de båda går över på att 

spela spel på surfplattan istället. Hon har då arbetat under tio minuter med sin bild, hennes 

slott fyller hela skärmen och det finns inget mer ritutrymme på skärmen.  

Pojkarnas bilder blir mer likt pedagogens förslag på ritat land, de har valt fler färger, suddat ut 

ibland samt ändrat penseltjocklek ett antal gånger. De valde att rita utifrån pedagogens bild 

och denna bild styr tydligt pojkarnas bildarbete. Pedagogens förritade bildförslag har stort 

inflytande på samtliga barns bildresultat, oavsett teknik. Pedagogen har hjälpt pojkarna med 

tekniken i programmet som exempelvis hur man väljer färg i färglådan, de har samtalat om 

olika länder och jämfört sina bilder. Samtliga i denna grupp kunde arbeta ostört en större del 

av tiden då bildstunder förlagda på morgonen innebär ett mindre antal barn på avdelningen. 

De arbetade under tio till femton minuter med sina bilder och eftersom de fick behålla sina 

surfplattor, valde de därefter att spela spel på surfplattorna.  

 

3.2 Mitt land, arbete på ritpapper 

På denna avdelning kan barnen rita när de vill, papper, pennor, färger och kritor är 

lättåtkomliga för barnen. Ibland arbetar de efter teman som denna gång med ”Mitt land”. 

Barnen i ritgruppen som arbetar på A3 papper med färgpennor, arbetar utan någon pedagogs 

handledning. De samtalar öppet om sina länder, vad de heter och vad som finns där. En av 

pojkarna i gruppen berättar att iPad är bättre att rita på för den har tjocka pennor, och knappar 

att rita med, tecknade figurer finns också, vilket är positivt.  
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Han tycker även att ritpapper är bra för då finns det fler färgpennor att välja emellan.  

Änggård tar upp i sin avhandling att barn i förskolan kommer i kontakt med olika slags bilder, 

de hämtar stoff till sina bilder från tv, videofilmer, datorspel, leksaker och reklam.
 19

 I denna 

ritgrupp ritar två pojkar kapten Krok på sina landbilder, som de sett i Peter Pan spelet på 

iPaden. Änggård skriver vidare om barns bildskapande om att göra bilder inte bara är ett sätt 

att vara barn, det är också ett sätt att vara flicka respektive pojke. Älvan Tingeling figurerar i 

flickornas bilder om länder, flygande insekter och vackra blommor. De ritar inte kapten Krok 

som pojkarna utan identifierar sig med älvan i spelet, som de noggrant ritar och de lägger ned 

lång tid på i sitt arbete. De löser uppgiften efter pedagogens önskningar men de har som  

Änggård skriver, kommit till en dialog med tidigare bilder och är på så sätt mångtydiga i sina 

länderbilder.
 20

 Peter Pan har blivit en gemensam referensram vid detta bord och gruppen har 

ett helt annat förhållningssätt till sitt skapande än barnen i iPad gruppen. Barnen med iPad, 

blir mer orörliga då de måste fokuserar med blicken på skärmen, och hålla överkroppen stilla, 

då de berör plattans skärm med försiktiga fingerrörelser. Ritgruppen med sina stora A3 papper 

framför sig, kan vrida och vända på sina bilder, titta på varandra, luta armarna på bilderna, ta 

stöd vid noggrann färgläggning, hålla i fler färgpennor under arbetet, samt rita mer detaljerat 

då de använder smala färgpennor för små detaljer. De höll koncentrationen under en längre tid 

och samtliga barn i ritgruppen satt kvar under hela bildstunden som varade under 40 minuter. 

 

3.3 Mitt land, arbete med klipp- och klistra 

Änggård skriver i sin avhandling att i barns bildskapande så blir en bild ett materiellt bevis på 

att man är kompetent (stor).
 21

 Det är alltså positivt och eftersträvansvärt att rita likadant som 

äldre barn och i detta fallet vuxna. Kanske visas därför denna envishet hos många av barnen 

under denna bildstund för att de faktiskt försöker efterlikna pedagogens förslag på landbilder.  

Barnen i denna klipp- och klistra grupp arbetade mestadels under tystnad och endast med lite 

hjälp från en pedagog.  

                                                           
19 Änggård (2005), s.6. 

20 Ibid., (2005), s.6. 

21 Ibid., (2005), s.111. 
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Deras bildmaterial låg utbrett över ett stort bord och ingen av de övriga barnen störde deras 

arbete. De hade studerat pedagogens klipp- och klistra förslag under samlingen, och de 

arbetade självständigt och mycket fokuserat. De experimenterade med stort självförtroende 

med de sina pappersbitar, flirtkulor, snören och klistrade själva (utan pedagogers hjälp) fast de 

bitar som de tyckte passade för sitt land. De arbetade envist med klistret på flirtkulorna, som 

ibland hamnade fel, men gav ej upp utan försökte på nytt. De blev båda mycket nöjda över 

sina bilder, som i stort liknade pedagogens bild. 

 

3.4  Identitet, arbete på iPad och ritpapper 

Pedagogerna har arbetat med tema Identitet och lagt upp profilbilder på barnen i deras arbete 

med iPad. Varje barn har filmats under en intervju där de berättar för pedagogen, vem de är, 

hur de skulle vilja vara, vilka intressen de har. Tillsammans med barnet tittade sedan 

pedagogerna på filmen för att komma fram till hur barnet ville framställa sig på sina bilder. 

Under arbetet med val av profilbild (WeeMee, se bilaga 2), har de haft en spegel framför sig. 

En flicka har valt en restaurangmiljö, till sin ”Identitet, WeeMee” bild, där hon står iklädd en 

klänning och hårband med öron. Hon har valt ett brunt uppsatt hår och i handen har hon ett 

trollspö. Hon har en sittande apa bredvid sig, som äter en banan. På sin ritade bild (identitet) 

har hon ritat ett flertal figurer, en flicka med hårband, en sol och en blomma. Som bakgrund 

har hon ritat mörkgröna streck, hon själv står i mitten med långt ljust utslaget hår, en apa finns 

till höger i bild. Det finns en positiv berättarglädje och säkerhet i hennes bildarbete på 

ritpapper, då hon redan har utarbetat en förebild om sig själv i sin WeeMee bild. Det finns 

även ett utvecklat bildspråk i dessa ritade identitetbilder som barnen gjort. Här blir bilderna 

från ritprogrammen på iPad, en hjälp i deras eget bildarbete på papper. I pojkens bild syns det 

klart att han upptäckt horisontlinjen (bakgrunden) då en blå himmel tar vid i hans teckning. 

Han har själv placerat sig i centrum av bilden, likt figurerna på WeeMee bilderna. Han har 

bytt ut sin dubbelmacka i handen, till en basketboll och i bakgrunden finns en basketbollkorg. 

Under arbetet på ritpapper med identitet har han ändrat sina intressen och här blev han en 

basketbollspelare. 
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3.5 Arbete på iPad, fritt skapande (med pedagog) 

I intervjun berättar pedagogen att många av barnen i gruppen känner väl till ritapparna som 

exempelvis Doodlecast och det är enligt pedagogerna dessa barn som vanligtvis använder 

ritprogrammen. En pojke ritar fritt utan förritad mall på iPadens Doodlecast movie ritprogram 

med en pedagog. Han ritar ett skepp, med röd penselfärg. Pedagogen nämner för honom att 

det finns fler färger att välja på, och då väljer pojken blått, han ritar böljande vågor omkring 

skeppet. Blå färg hamnar mitt i skeppet och pedagogen frågar vad han ritat och då svarar 

pojken att det blåa är en toalett. Han ritar snabbare med fingret och säger ”Man överbord!” 

och målar med fingret över hela bilden samtidigt som han uttalar ljudhärmande ord. Några 

barn kommenterar bilden och då ritar han med snabba fingerrörelser gröna penselstreck över 

hela bilden, allt blir övermålat av den gröna färgen. Det blev till slut en expressiv lek med 

penseln och arbetet slutar tvärt. Ipad används enligt pedagogerna mer som spelverktyg än 

ritverktyg, så när de andra barnen kommenterar bilden går ritarbete över till en lek. I och med 

att pedagogen kan spela in denna ritprocess så kan man senare reflektera över bildarbetet. I 

programmet Doodlecast movie kan man skicka inspelat material via e-post till föräldrar som 

då kan se vad deras barn har ritat. Filmen kan även länkas direkt till Youtube, vid föräldrarnas 

samtycke till att publicera deras barns arbete på internet. Eller bara sparas som dokumentation 

för pedagog och elev.  

3.6 Arbete på iPad, fritt skapande (utan pedagog) 

Pedagogen berättar i intervjun att han ibland har erbjudit barnen att använda surfplattan 

istället då de frågar efter papper och penna. Vissa tillfällen arbetar då barnen med iPad och 

ritar figurer eller experimenterar med färg på surfplattans ritprogram. Detta är positivt då 

enligt Lpf98 riktlinjer: 

Förskollärare ska ansvara för 

 att arbete i barngruppen genomförs så att barnen 

- ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, 

erfarenheter och kunskaper 
22
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Arbete med iPad blir en utmaning för barnen som i första hand väljer papper och penna då de 

ska rita. Vid användning av en förritad mall (en mattallrik samt bestick) som två flickor valde 

i Doodlecast ritprogram, övar barnen sin motorik, då de med en smal pensel fyller den 

cirkelrunda mat tallriken med rosa färg. De får övning i färglära, vad färgen heter och hur den 

faktiskt ser ut. Här samtalar och kommunicerar flickorna ostört om bilden, utan någon 

pedagogs inblandning och upptäcker tillsammans att en rosa färgklump på bilden liknar en 

bil.  

 

4. Sammanfattande slutdiskussion 

Vilka motiv blir det när barnen själva använder iPads ritprogram jämfört med när 

pedagogerna är med och handleder barnen? 

Pedagogerna på förskolan har köpt olika ritprogram anpassade för iPad, så kallade appar som 

Doodlecast, sketchbook samt olika färglådor. I princip består iPadens ritprogram av en 

arbetsyta på 25 centimeter, där man hämtar sitt bildmaterial, exempelvis penslar av olika 

tjocklek, färger från en färgpalett, i kanten av skärmens arbetsyta. Barnen på förskolan målar 

med sina fingrar, då pedagogerna inte har köpt specialpennor till ritprogrammen. Om barnen 

vill ändra eller sudda ut sina bilder använder de ett ”undo” kommando. Barnen kan även välja 

att spara sina bilder, eller inte spara, man kan även skriva ut bilder på skolans skrivare. 

När barnen själva väljer att måla på iPad utan pedagog, så väljer de oftast att rita på de 

förritade mallar som finns i ritprogrammet Doodlecast. Det blir ”fylla i färg” övningar, där 

motorik och färglära övas. Utan pedagog tappar barnen ofta fokus då de ritar, de har svårt att 

välja färger. Det vill säga att det kan vara för komplicerat för dessa femåringar att gå in på 

färglådan. Resultatet blir då en lek med penseln, och många ”undo” kommandon, vilket ofta 

slutar med att de förritade mallarna blir övermålade med en mängd färg samt att barnen ej 

sparar dessa bilder. Det positiva när barnen arbetar utan pedagog är att de ofta sitter 

tillsammans och samarbetar utan någon pedagogs inblandning. I denna situation övar barnen 

samarbete och kommunikation. Detta tar även Arvidsson upp i sin studie, att denna situation 

när barn arbetar med iPad utan pedagog, befrämjar samtal och samarbete hos barnen.
23
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Med handledning av pedagog blir bildresultaten betydligt mer genomarbetade. Barnen arbetar 

under en längre tid i ritprogrammen, de väljer fler färger samt använder fler storlekar på 

penseln. Detta resulterar i bilder med fler detaljer då pedagogen kan hjälpa barnen med 

penselvalet i färglådan, och att bilderna sparas och skrivs ut för att hängas upp på väggarna. 

 

 

Den andra frågeställningen som jag vill belysa är hur bildprocessen ser ut och vad ser 

man för skillnader från surfplatta till traditionell bildframställning? 

Vid användning av ritprogrammet Doodlecast movie (film), har pedagogerna möjlighet att 

följa varje barns ritprocess och kunna reflektera och ge gensvar på deras bildarbeten. En 

möjlighet som du inte har som ensam pedagog i en bildgrupp som arbetar på traditionellt sett, 

med ritpapper. Med denna tekniska möjlighet med inspelning av ritprocessen, får barnet 

arbeta ostört i sin bildvärld, utan vuxens inblandning men ändå bli dokumenterad, för ett 

framtida gensvar från en pedagog på skolan. I ritprogrammet Doodlecast var det många av 

barnen som valde att arbeta med de förritade mallar som finns på surfplattornas ritprogram, 

vilket kan vara en trygghet. De får öva motorik och färglära men det fria bildskapandet 

uteblir. Ändå blev bildresultaten ofta expressiva färgbilder där barnen lekt med färg och 

lämnat mallarna helt. En förklaring kan vara att de dels ville pröva de olika färger som finns i 

färglådan, men en annan förklaring kan vara att detta var mer kravlöst arbete än det kravfyllda 

att kunna fylla i rätt med penseln. En av pedagogerna på förskolan anser att de som pedagoger 

har ett stort ansvar och inflytande när det handlar om barnens förståelse och användande av 

iPadens ritprogram, och att det är viktigt att avsätta tid för planering av bildstunder på 

surfplattor. Dessutom skulle de behöva samla ihop förskolans samtliga surfplattor vid 

planerade bildstunder, så att alla barn i barngruppen får sitta med en egen iPad. Detta för att 

alla ska kunna känna arbetsro med sin surfplatta och inte falla för ett grupptryck att iPaden 

ska användas för spel. Eller ett lekverktyg, som det idag i mångt och mycket gör, då fler barn 

samlas gemensamt vid en surfplatta. Barnen och pedagogerna på förskolan har en positiv 

inställning till surfplattan, den kan ju användas på så många olika sätt. Men som det nämns i 

Bergners studie så är det viktigt att pedagogerna är med och handleder så att det blir balans i 

användet av surfplattan. Så att tiden med surfplattan inte enbart går till spel.
24
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Vid min analys av de bilder som skapats på iPad, kan jag se att användandet av programmets 

färglåda brister, då barnen ej kan hantera valen av verktyg på denna. Detaljritning uteblir då 

barnen ej har specialpennor att rita direkt på skärmen med och de inte har kunskap att välja 

rätt penselstorlek i färglådan. Arbetsytan på en iPad är 25 centimeter, vilket även begränsar 

bildberättandet jämfört med de bildresultat jag hade från rita, klipp- och klistra grupperna, 

som arbetade på A3 pappers format. Dessutom blev en konsekvens av surfplattans begränsade 

skärmstorlek att barnen med surfplattorna arbetade under en betydligt kortare tid än barnen 

med papper. Barnen i det traditionella bildskapandet, kunde vända och vrida sitt A3 papper, 

då de behövde utveckla sitt bildberättande, det fanns alltid en tom yta att fortsätta sin bild på.  

Surfplattan kan inte ersätta de traditionella bildtekniker som finns idag, skärmstorleken 

begränsar barnens bildberättande och iPad har så många andra användningsområden, vilket 

leder till att barnen inte till fullo kan fokusera på att rita då spel och annat lockar.  
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Bilaga 1:  

Exempel på förritade mallar i ritprogrammet Doodlecast, som barnen kan välja emellan då de 

ska rita på iPad.  

  

Källa: Sago Sago – Sago Mini Doodlecast, 2014-05-06, 

http://www.sagosago.com/app/sago_mini_doodlecast 

 

                 

Bild på pojke från förskolan Framtida, som valt att rita på en ”förritad mall för hus”! 
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Bilaga 2:  

Exempel på WeeMee bild i ritprogrammet Doodlecast, som barnen kan välja emellan då de 

ska skapa en profilbild på iPad.  

 

 

 

Källa: WeeMeeAvatar Creator, 2014-05-06, 

http://www.weeworld.com/blog/?tag=weemee%20avatar%20creator. 
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Bilaga 3: Intervju med pedagog 

 

 

1. När, och hur ofta under veckan, får barnen tillgång till surfplattorna för att rita med 

ritprogrammen på plattorna? 

2. Vilka sorts surfplattor använder ni, märke och vilken skärmstorlek? 

3. Vilka ritprogram använder ni på surfplattorna? 

4. Hur länge får varje barn använda surfplattan under sin ritstund? 

5. Har ni olika teman för era bildstunder, eller får barnen arbeta fritt i sitt skapande? 

6. Hur ofta ritar ni med traditionella ritmaterial som papper och pennor, jämfört med 

ritstunder med surfplattor? 

7. Har ni någon genomgång eller diskussion om barnens bilder efter era bildstunder? 

8. Om barnen ritar på surfplattor och ni inte ger dem någon speciell uppgift, väljer de 

då de ritprogram de är vana med, eller ritar de bara fritt (utan de mallar som 

ritprogrammen har)? Om de ritar fritt, vad väljer de då oftast att göra; olika 

färgmotiv, experimenterande med färger, eller figurteckningar? 

 

 

 

 

 

 

 

 


