
Varför iPad 
på fritids?

Vårtermien 2011 så fick vi på 
Vallaskolan fördelen av att delta i 
ett projekt från Pedagogiskt 
centrum i Södertälje. Vi skulle 
tillsammans ta reda på om det 
fanns någon fördel med att arbeta 
med iPad i 
förskoleklassverksamheten. 
Eftersom f-klassen och fritids 
sitter nära ihop så har det också 
blivit så att vi har tagit med oss 
iPaden in i fritidsverksamheten. 

För oss är iPaden så mycket mer 
än bara en spelkonsoll, vi 
använder oss av iPaden för att 
googla efter information, vi 
räknar, läser och vi ritar med den. 
iPaden är för oss ett komplement i 
vår verksamhet.

 VÄLKOMNA IN OCH TA DEL AV 
VÅRT ARBETE!

Barn och pedagoger på Avd B

Någonting som har varit kul att 
se är hur det bildas små 
lägereldar kring iPaden. Barn i 
olika åldrar, både tjejer och killar 
trängs kring iPaden och lär 
tillsammans. Barnen får träna 
sig på att samarbeta och de lär 
sig umgås med barn som de 
annars inte skulle umgås med. 

Barn som kan vara osäkra i vissa 
situationer växer när de märker 
att i iPaden är det de som kan 
mest och de får träna på att 

uttrycka sig när de förklarar för 
de andra barnen!

”skolans arbetsmiljö utformas så 
att eleverna får tillgång till 
handledning, läromedel av god 
kvalitet och annat stöd för att 
själva kunna söka och utveckla 
kunskaper, t.ex. bibliotek, 
datorer och andra hjälpmedel,” 
ur lgr 11

Lägereldar

”kan använda modern teknik som ett 
verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande,”
ur lgr 11

”kan lära, utforska och arbeta både 
självständigt och tillsammans med andra 
och känna tillit till sin egen förmåga”
ur lgr 11

”Eleverna ska kunna orientera sig i en 
komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb 
förändringstakt.” ur lgr 11
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