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Abstrakt 
 
Det huvudsakliga syftet med min studie var att undersöka pedagogernas uppfattningar 

om datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel för barns språkutveckling inom 

förskoleverksamheten, samt vilka möjligheter pedagogerna har att erbjuda 

språkutvecklande aktiviteter för barn med datorn som verktyg/redskap. Undersökningen 

baseras på kvalitativa intervjuer som genomfördes med sex pedagoger. Av dessa var det 

tre pedagoger som använder datorn i sin verksamhet. Befintliga studier påvisar en 

splittrad bild av nyttan med datorn i förskoleverksamheten, dels en positiv bild som 

visar att barnen samarbetar, kommunicerar samt att gemenskapen ökar mellan barnen, 

och dels en negativ bild som beskriver en segregering.  

Resultatet av intervjuerna visar att pedagogerna anser att datorn skulle kunna vara bra 

för de barn som har svårt med språket. Vidare menar pedagogerna att de pedagogiska 

programmen är ett bra komplement till läs- och skrivinlärning, speciellt för de barn som 

har läs och skrivsvårigheter. Språket blir nyanserat och datorn kan bli ett bra hjälpmedel 

för de barn som behöver extra hjälp. Pedagogerna framhåller att kompetensutveckling 

krävs för pedagogerna, dels i att hantera datorn och dels att kunna hantera 

programvaran. Möjligheterna som pedagogerna har att erbjuda språkutvecklande 

aktiviteter är beroende av pedagogernas kompetens att hantera datorn och 

programutbudets kvalité. 

 

Nyckelord 
Barn och datorer, datorn i förskolan, barns språkutveckling, pedagogers uppfattningar, 

pedagoger om datorn  
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1 Inledning 
I dagens samhälle ökar användningsområdena inom IKT (informations- och 

kommunikationsteknik) datorns användning går allt lägre ner i åldrarna och 

förekommer mer inom förskoleverksamheten. Med förskolan i denna studie avses 

verksamhet för barn i åldern 1 till 5 år, Skolverket (2010). Allt fler barn har också 

tillgång till datorer och surfplattor i förskolan, skolan, hemmiljön eller hos kamrater 

menar Johansson (2000). Jag har själv erfarenheter genom att jag arbetar inom 

förskoleverksamheten och har upplevt att det förekommer mer datorer, surfplattor och 

smartboards lägre ner i åldrarna och allt fler datorer investeras i förskolans verksamhet 

för barnens användning. Jag anser att datorn som ett hjälpmedel kan användas för olika 

bruk för barns språkutveckling i förskolan, men min undran är om de är meningsfullt 

och om barnet stimuleras till ytterligare språkutveckling under den tiden barnet får 

använda sig av informationsteknologin. I förskolan har pedagogerna en viktig uppgift 

angående barnens språkutveckling. Att utgå från barnets egen naturliga nyfikenhet på 

språket, och därigenom förhoppningsvis öka barnets språkliga medvetenhet. Barnen 

kommer kanske till förskolan med olika erfarenheter och intressen av läs- och 

skrivinlärningen, barnen kan befinna sig på helt skilda nivåer i sin språkutveckling. I 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2010) står det att förskolans uppdrag är 

att lägga grunden för ett livslångt lärande, där barnen ska få stimulans och vägledning 

av vuxna för att öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Med denna 

studie vill jag ta reda på pedagogernas uppfattningar om datorn i förskolan som ett 

pedagogiskt hjälpmedel för barns språkutveckling. Jag vill också ta reda på vilka 

möjligheter pedagogerna har att erbjuda språkutvecklande aktiviteter för barn med 

datorn som verktyg/redskap. Studiens upplägg bygger på två perspektiv, pedagogernas 

uppfattningar som använder datorn och pedagoger som inte använder datorn i 

förskoleverksamheten.  

 

 

1.1 Perspektiv och Definition  

För att underlätta läsningen vill jag presentera uppsatsens perspektiv och definitioner av 

några begrepp som förekommer vid ett eller flertal tillfällen i texten.    

Jag har valt att ha ett perspektiv som utgår från hur pedagogerna ser på datorns 

användning i förskolan. Vilket innebär att jag refererar till pedagogernas perspektiv och 
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förhållningssätt till användandet av datorer i verksamheten. För att belysa detta 

perspektiv ur olika synvinklar har jag valt att samla in data från pedagoger som 

använder datorn i verksamheten idag och från pedagoger som inte använder datorn i sin 

undervisning i dag. Intervjuerna redovisas med inriktning på om det finns skillnader i 

förhållningssätt mellan dessa två grupper. Ett intressant perspektiv är även om det finns 

skillnader åldersmässigt mellan hur pedagogerna förhåller sig till att använda datorn i 

verksamheten. Därför redovisar jag även vissa intervjuer på individnivå. 

Begreppet IT betyder informationsteknik, samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter 

som skapats genom samverkan mellan datateknik och telekommunikation, enligt 

Nationalencyklopedin.    

Begreppet IKT betyder informations- och kommunikationsteknologi. (a.a) 

Med pedagogik menas vetande och metoder som tillämpas i uppfostran, undervisning 

och utbildning. (a.a.) 

Med förskola menar jag verksamhet med barn och utbildning, åren innan skolgången 

inleds där barnens ålder är 1 till 5 år.  

Med ordet pedagoger menar jag förskollärare. 

Med sociokulturellt perspektiv avses enligt Havnesköld och Mothander (1995) teorier 

om lärandet, där lärandet sker i en social kontext där kommunikationen är betydelsefull 

där samspelet mellan individer är viktigt för lärande och utvecklingens början.  

Ordet kognitiv utveckling betyder utveckling av de intellektuella funktionerna vilket 

omfattar tänkandet, förståelse, beslutsfattande, memorerande, problemlösande, 

jämförande m.m. (a.a.)  
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2 Bakgrund 

2.1 Styrdokumenten säger 

Språkande sker kontinuerligt mellan pedagogerna till barnen, barnen till pedagogerna 

och barnen mellan varandra som vistas på förskolan under den dagliga verksamheten. 

Med språkövningar och andra pedagogiska hjälpmedel genom lek, sagor, sånger, 

rytmik, bild m.m. arbetar pedagogerna tillsammans mot samma mål, att stimulera barns 

språk utveckling. Barns skriftspråksutveckling kan beskrivas i generella termer, men 

varje barn utvecklas på sitt sätt, beroende på ålder och miljön. Svensson (1998).  

I dagens samhälle har IT och ITK uppmärksammats allt mer och tillkommit i förskolan. 

Det sätter tankar hos pedagogerna hur de ska arbeta med datorn för att stimulera barnens 

språkliga utveckling och skapa ett intresse för informationsteknologin. Nedanför följer 

de styrdokument som alla i förskolans verksamhet styrs av Läroplanen för förskolan, 

Lpfö 98 (Skolverket, 2010). Läroplanen är en förordning med bindande föreskrifter som 

är utfärdat av regeringen. Den ska styra förskolan och uttrycker därmed vilka krav 

staten ställer på verksamheten. I läroplanen formuleras förskolans värdegrund och 

uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten. Det innebär att varje enskild 

förskollärare och alla kommuner är skyldiga att följa läroplanen. Följande framkommer 

i Lpfö 98 avseende förskolans uppdrag som belyser och förstärker betydelsen av att 

stödja barns språkutveckling, det är viktigt att verksamheten ska vara rolig, trygg och 

lärorik för samtliga barn. Förskollärarna ska besitta kompetens att kunna väcka 

nyfikenhet och intresse kring barnens språkutveckling.  

 

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje 

barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet 

och intresse för den skriftspråkliga världen. Att varje barn utvecklar 

intresse för skriftspråket och förståelse för symboler och deras 

kommunikativa funktioner.” (Skolverket 2010, s. 7, 10).  

 

”Att arbetslaget utmanar barns nyfikenhet och begynnande förståelse för 

språk och kommunikation samt för teknik. Att låta varje barn utveckla 

nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med 
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ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera 

med andra.” (Skolverket 2010, s.10).  

 

Enligt Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001) erbjuds barnen möjligheter att 

utveckla sin kreativitet och fantasi tack vare att datorn kan hantera komplexa, 

interaktiva och multimedia dataprogram. I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 

(Skolverket, 2010) tar upp informationsteknologin som ett mål där följande står:  

 

”Förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna 

samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. Multimedia och 

informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer 

som i tillämpning.” (Skolverket 2010, s. 6, 7). 
 
Barnen ska också få möjlighet att pröva olika tekniska hjälpmedel där språket tränas i 

olika övningar med exempelvis hjälp av en dator. Barnen får genom att leka och pröva 

sig fram forma och konstruera både med hjälp av konkret material och olika tekniker. 

(Skolverket, 2010). 

 

 

2.2 Språkets betydelse   

Enligt Svensson (2009) är språket ett sätt att kommunicera på. Språket omfattar ett 

komplext och dynamiskt system av symboler, vilket gör det möjligt att använda språket 

på ett varierande sätt inom kommunikationen. Man skiljer först och främst på varianter 

av språk, talspråket och skriftspråket men det omfattar också kroppsspråket m.m. En av 

språkets viktigaste faktorer är att språket har en social funktion, och är betydelsefullt för 

den kognitiva förmågan eftersom det påverkar vårt sätt att tänka. Språket är 

problemlösare eftersom det hjälper oss att föra en diskussion och kommunikation med 

andra. Söderbergh (1988) menar att talspråket använder vi i vår dagliga direkta 

kommunikation med varandra, som stöds av kroppsspråket och den yttre situationen. 

Signaler förs mellan de två individerna och däremellan kan också felaktiga tolkningar 

redas ut. Svensson (2009) menar att talet är ett av flera språkliga sätt att uttrycka sig. 

Talet är ett samspel mellan den som talar och den som lyssnar. De måste anpassa sig till 

varandra för att det ska ske ett utbyte och för att samtalet ska bli meningsfullt. 
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Söderbergh (1998) anser att skriftspråket används för indirekt kommunikation där 

individen som skriver är sändare och oftast inte är på samma plats som mottagaren när 

personen får budskapet, därför är återkoppling mellan dem angeläget.   

 

  

2.3 Språklig medvetenhet 

Med språklig medvetenhet anser Svensson (2009) att barnet självständigt och medvetet 

funderar över språket, både talat och skrivet språk. Språklig medvetenhet är en särskild 

färdighet som skiljer sig från språklig förmåga. Språklig medvetenhet handlar om att 

kunna flytta fokus från språkets innehåll till dess funktion eller form och inte enbart 

innebörden av uttalandet. Inom språklig medvetenhet finns det fyra olika former enligt 

Arnqvist (1993) och Svensson (2009).   

 

Fonoligisk medvetenhet som handlar om ljudsammansättning, stavelser och fonem. 

Morfologisk medvetenhet som handlar om ord och orddelar. 

Syntaktisk medvetenhet som handlar om språkets regler, grammatik samt att kunna 

urskilja ord i meningar.  

Pragmatisk medvetenhet som handlar om motivation, vad som menas och meningen 

med att kunna läsa och skriva.      

 

Svensson (2009) menar att när man arbetar med barn är det viktigt som vuxen att vara 

öppen för barnets förmåga i utvecklingen som barnet befinner sig i. Om ett barn inte 

kan producera ett visst fenomen kan ett försök vara att hjälpa barnet genom att 

tydliggöra det specifika fenomenet och göra lekar där språkljudet tydligt framträder.  

Arnqvist (1993) talar om språklig uppmärksamhet eller metalingvistisk medvetenhet 

som innebär förmågan att reflektera över det egna språket, barnet rättar till sitt eget tal. 

Ett exempel på att barnet har utvecklat en liten del av språklig medvetenhet är att barnet 

säger ”Han springde hem…nä han sprang hem…”, och därigenom rättar barnet sig 

själv. Det språkligt medvetna barnet lägger märke till hur något sägs eller skrivs. Det 

kan omväxlande fokusera språkets form och innehåll och göra jämförelser däremellan. 

Språklig medvetenhet är viktig för barns läs och skrivutveckling och för deras förmåga 

att tänka menar Arnqvist (1993). Barns lärande ska ske på ett lustfyllt sätt vilket man 

gör genom lek, som ska vara rolig anser Lindgren och Modin (1994). Barnen lär sig bäst 

i en trygg och uppskattande miljö. Det är viktigt att man utgår från barnens egna 
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förutsättningar för att stimulera deras språkutveckling. För att barn ska kunna lära sig 

läsa är det viktigt att ha mer än ett fungerande talspråk, hävdar Lindgren och Modin 

(1994). Barnet måste ha en medvetenhet om hur språket är uppbyggt och måste få en 

förståelse för att språket kan delas upp i meningar, satser, ord, stavelser och ljud, vilket 

betyder att barnet måste kunna byta perspektiv och gå från betydelsen av formen, och 

upptäcka språkets formella sida. (a.a., s.10).  

 

Svensson (2009) anser att med språklig medvetenhet ska barnen fundera över språkets 

form och uppbyggnad och inte över betydelsen. Hon tillägger att språklig medvetenhet 

är ett vittomfattande begrepp som innehåller allt ifrån att kunna rimma på enkla ord till 

att kunna tala hemliga språk. Ytterligare en aspekt som tillhör den språkliga 

medvetenheten är att barnen kan vända och vrida på ord. Vidare anser Arnqvist (1993) 

att förskolebarn kan behärska perspektivbyten från innehåll till form, och kan utföra 

uppgifter som innefattar språklig uppmärksamhet. Ett exempel kan vara att ange rimord 

som katt eller hatt. Förskolebarn kan också ge exempel på ord som innehåller 

språkljuden ”s” och ”m” men barnet kan inte berätta varför ordet snö har s-ljudet eller 

vad ett språkljud är. Vidare menar han att barnet kan utföra uppgifter som behöver 

språklig uppmärksamhet även om barnet inte själv vet om det, därför är språklig 

uppmärksamhet en bättre benämning än språklig medvetenhet. Strömquist (1993) anser 

vidare att den positiva responsen som barnen får, förstärker deras lust till att skriva samt 

kommunicera med skriftens hjälp och därmed utvecklas skrivförmågan. Pedagogernas 

uppgift är att skapa skrivtillfällen och skrivglädje, vilket betyder att man ska se till att 

skrivförmågan får en chans att utvecklas. Svensson (1993) anser att barnens vistelse 

under förskoletiden utvecklar sin förmåga att både använda och reflektera över språket. 

Pedagoger som aktivt ger barnen möjlighet att under lekens form utforska och upptäcka 

språkets formsida, kommer även att underlätta barnets läs- och skrivinlärning. Svensson 

(2009) menar vidare att barnets naturliga nyfikenhet och intresse för skriftspråket kan 

stimuleras genom samtal med barnet om textens betydelse. Samtalen bidrar till att 

barnet själv får lösa uppgiften med vad text i allmänhet har för funktion och betydelse i 

omgivningen. Detta leder till att barnets syn på skriftspråket blir personligt om barnet 

själv får ge skriftspråket ett innehåll, en mening. Barnet får egna motiv för att lära sig 

läsa och skriva. För att ett barn ska kunna lägga märke till språkets form behövs en viss 

kognitiv förmåga anser Svensson (2009). Barnet är inriktat på vad individen säger och 

inte på uttal eller ordval. Betydelsefullt är att om barnet ska kunna lägga märke till 
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strukturen på språket måste barnet fundera över språket som sådant och frigöra det från 

situationen, det måste inse att ordflödet i talet inte är en sammanhängande helhet.   

 

 

2.4 Några teoretiska utgångspunkter om språkutveckling  

I detta kapitel kommer jag att belysa olika teoretiska perspektiv på barns 

språkutveckling. Enligt Arnqvist (1993) är de mest framträdande förespråkarna för den 

kognitiva utvecklingen Piaget och Vygotskij deras teorier har haft stor betydelse för 

synen på barns och ungdomars språkutveckling. Piaget var en schweizisk 

utvecklingspedagog, filosof, kunskapsteoretiker och var barnpsykologins grundläggare 

och enligt honom är språket ett teckensystem som har utvecklats i ett socialt 

sammanhang. Språket är beroende av den kognitiva utvecklingen där de kognitiva 

färdigheterna är beroende av mognadsnivån på individen (Arnqvist 1993). Vi människor 

avgör själva den tankemässiga förmågan där vårt handlande är bestämmande för 

utvecklingen och på samma sätt som det sociala samspelet påverkar utvecklingen. 

Vidare hävdade Piaget att språkutvecklingen är grunden till den kognitiva utvecklingen 

som styrs av fyra krafter, mognad, handling, socialt samspel och självreglering där  

självreglering är den viktigaste kraften eftersom den balanserar upp vårt psyke genom 

två begrepp. Det första begreppet är assimilation som är grundformen för inlärning och 

innebär att man tar till sig det nya man möter, så de passar in i de gamla kunskaperna, 

”ja visste det”. Det andra begreppet är ackommodation då ändras kunskaperna och 

tänkandet blir nytt och passar bättre in i den situation vi befinner oss i, ”just nu får jag 

tänka annorlunda”. (Havnesköld och Mothander, 1995). Piaget ansåg också att barn är i 

behov av att ha vuxna tillhands, men även vara för sig själva när de undersöker för att 

själv kunna ta in kunskap. Ska vi vuxna kunna sätta oss in i barnens tankar måste vi ta 

fram barnasinnet i oss själva. (a.a) Under barnets första levnadsår lär det sig titta, 

lyssna, känna, agera vilket ger utryck för hur världen ser ut och vad den består av.  

Piaget menar att språket är egocentriskt och utgår från mig som individ, barn lär sig inte 

kommunicera via språket, de tillfredsställer deras inre behov. Betydelsefullt är vad varje 

individ säger och tänker och lärandet mellan individerna sker bäst om de är jämlika 

samt att det är tanken som utvecklar språket och inte tvärtom. (a.a)  

Piaget ansåg också att barn lär utav varandra på ett bra sätt eftersom de talar på en nivå 

som de själva förstår. Kunskapen som barnen tar in byggs på olika erfarenheter men på 

samma ”trappsteg” har de kommit lika långt i utvecklingen. Barnet kan inte gå vidare på 
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nästa steg i ”trappan” förrän de första strukturerna är klara. Piaget tankar kring barnet 

och språket handlar till stor del om hur barnet blir mer och mer socialt. Två indelningar 

gjorde han på språket, ett egocentriskt språk och ett socialiserat språk. Det egocentriska 

språket innebär att barnet inte bryr sig om vem de talar med eller vilken person som 

lyssnar. Språket blir egocentriskt eftersom barnet tilltalar sig själv och för att barnet inte 

har förmågan att sätta sig in i lyssnarens position. Det nyfödda barnet kan inte skilja på 

sig själv och omgivningen därför är språket inte socialt eller kommunikativt hos barnet. 

(Arnqvist 1993) 

 

Vygotskij var en sovjetisk psykolog, filosof och pedagog och har haft stor betydelse för 

modern utvecklingspsykologi och för pedagogiken. Havnesköld och Mothander (1995)   

Social interaktion är en betydelsefull faktor för den känslomässiga utvecklingen. Det 

sociala samspelet är viktigt för barnet för att de ska utvecklas positivt, kognitivt och 

språkligt. Han betonar den vuxnes roll för utvecklingen av barnets potentiella 

utvecklingszon, vilket betyder att om vuxna stöder och leder barnet i aktiviteter som 

utmanar den styrka barnet redan har, bidrar det till att barnets bildandenivå lyfts. Barnet 

blir då inspirerat till att lösa fler avancerade problem. Det sociala samspelet kan ske i 

pedagogiskt planerade undervisningssituationer, men också i naturliga situationer där 

barnet får en ledande hjälp till det som väcker barnets intresse. Lärandet är något vi gör 

gemensamt i högre grad än individuellt menar Havnesköld och Mothander (1995). 

Vygotskij anser att det är genom att överta det kulturella mönstret som barn utvecklas 

till olika individer, med det menar han att i kulturen är det språket som är betydelsefullt. 

Det är med språket som redskap som det mänskliga tänkandet utvecklas. (Arnqvist 

1993). Den omgivande miljön bestämmer hur tänkandet utvecklas, därför har all 

undervisning en social karaktär. Detta innebär att undervisningen är beroende av 

verkligheten kring individen och erfarenheter som medföljer. Inlärningen sker genom 

att individen själv gör en egen tolkning av de intryck och upplevelser som verkligheten 

har. Inlärning är något som pågår inom oss själva och barns utveckling går från det 

sociala till det individuella. (a.a.) Språket, enligt Vygotskij, är en social företeelse som 

utvecklats i behovet av att individer ska kommunicera med varandra.  

Enligt Vygotskij påverkar de sociala faktorerna intelligensen, han ansåg att språket är 

ett krav för tänkandet. Språket är beroende av den kultur som barnet lever i och speglar 

därför kulturen. Språket är viktigt för barnets begreppsutbildning där många upplevelser 

av olika situationer delger barnet mycket att kommunicera om. Talet uttrycker tankar 
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som för att kunna uttryckas måste vara klara hos individen. Språkligt samspel leder till 

att tanken blir skarpare eftersom tankar blir svåra att förmedla. Vygotskij ansåg vidare 

att språket var socialt och kommunikativt och att det senare utvecklas till ett 

egocentriskt språk. I förskolan blir det egocentriska språket betydelsefullt för att 

utveckla tanken där barnet kan med hjälp av språket förmedla sina handlingar enligt 

Havnesköld och Mothander (1995). Ett exempel är att barnet räknar högt för att hjälpa 

sig själv, för det är den nivån som barnet är på. Senare kan barnet klara av att räkna tyst 

inombords eftersom det egocentriska språket har blivit ett inre tal. Språket är inte 

egocentriskt utan man lär sig språket först, barn lär av varandra trots att de är på olika 

mognadsnivåer menar Arnqvist (1993). Sammanfattningsvis framkommer att både 

Vygotskij och Piaget anser att barnet aktivt har ett samspel med omgivningen. Det är de 

yttre handlingarna som övergår till de inre. Vidare menar Piaget och Vygotskij följande:  

 

 

”Piaget skildrar hur manipulation och perception av omvärlden succesivt   

ersätts av föreställningar och av tänkta symboliska handlingar. Vygotskij 

talar om yttre socialt tal om hur de övergår till ett inre tal. För det tredje 

sätter de två forskarna in språket i ett större sammanhang, där kognition 

och kommunikation blir väsentliga tillägg, språket uppstår och utvecklas 

inte i ett tomrum.” (Arnqvist 1993, s 37).    

 

 

2.5 Tidigare forskning om IT och språkutveckling 

I detta avsnitt behandlar jag vad datorn kan ha för betydelse för språket i förskolan och 

skolan.  

 

Angående IKT utvecklingen i förskolan och skolan är det tre olika motiv som lyfts fram 

menar Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001). Den första är inlärningsaspekten, 

datorn har medfört en variation och förändring i arbetssätten. Datorn har även lett till att 

förändra relationen mellan barn och pedagog och skapat fler möjligheter för barn med 

särskilt stöd att få hjälp. Det andra motivet är arbetslivsaspekten, skolan har en 

förväntan på sig från samhället och näringslivet att förbereda barn och ungdomar inför 

den nya tekniken som de kommer att mötas av och behöva i arbetslivet. Det tredje 
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motivet är demokratiaspekten, att alla medborgare har en kunskap inom IKT och att det 

är förskolans och skolans ansvar att alla får, inom området, en likvärdig utbildning. (a.a)     

Området barn och datorer har även Ljung-Djärf (2004) intresserat sig för. Hon har gjort 

en avhandling där hon finner att datorn är underutnyttjad i många förskolor. Den 

används för mycket till dataspel, istället för som en pedagogisk resurs i förskolan. 

Vidare anser hon att man ska låta barnen sitta tillsammans och uppmuntra alla till att 

prova datorns olika funktioner (Lärarnas tidning, 2004 nr 18).     

I avhandlingen undersöker Ljung-Djärf (2004) tre olika förskoleavdelningar för att ta 

reda på hur datorerna används i förskolan och vad som erbjuds barnen. Resultatet visar 

att pedagogerna hade olika sätt att använda datorn i förskolan. En avdelning använde 

datorn till e-post och internet, en annan avdelning använde datorn till att skapa bilder, 

ljud och text och den tredje avdelningen för att spela spel. Ingen avdelning använde 

datorn till temaarbeten. När barnen i samtliga avdelningar fick använda datorn 

självständigt valdes dataspel. (a.a) Utifrån det insamlade materialet har Ljung-Djärf 

(2004) kommit fram till att datoranvändningen inte leder till samarbete mellan barnen, 

utan istället visar på segmentering av barnen. Det som också betonas som viktigt i 

hennes studie är att för att ett samarbete ska komma till stånd ställs krav på förmågan 

och viljan hos pedagogerna. Hon hävdar vidare att datorn används mest till spel och inte 

som ett pedagogiskt hjälpmedel i förskolan. Det grundas på att pedagogerna var för 

upptagna av att organisera datoranvändandet med regler och begränsningar. (a.a.) 

Vidare finner hon tre olika pedagogers förhållningsätt till datorn. Det första sättet är att 

man måste skydda den förskoleverksamhet som redan finns, bl.a. för att datorn kan gå 

sönder och skada barnen. Det andra sättet är att pedagogerna låter barnen spela med 

datorn fast pedagogerna stödjer och hjälper. Det tredje sättet är att pedagogerna 

bekräftar att datorn är ett viktigt hjälpmedel inom förskoleverksamheten. Pedagogerna 

tar ansvar för att alla barn kommer i kontakt med datorn. (a.a.) Barnen börjar med att 

lära sig läsa först, eftersom det är svårt för dem att forma bokstäver för hand menar 

Trageton (2004). Vidare anser han att skriver barnen på datorn behöver de inte forma 

bokstäverna själva och att bokstäverna de skriver liknar bokstäverna i böcker och 

tidningar. Det är viktigt att låta barnen börja läsa och skriva på datorn och vänta med 

formell inlärning till tredje klass. Han vill få ut penna och papper, handskrift och abc-

böcker och in med tangentbord, datorn och barnens egenproducerade läsböcker för att 

förändra läs- och skrivinlärningen i grunden. Folkesson (2004) anser att barnen genom 

datorn ändrar mer i sin text, vilket innebär att de kan hålla distans till sina beslut och 
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ägna mer tid åt reflektion. De blir också mer kritiska till sina egna resultat och behöver 

inte hålla fast vid en text eller idé, eftersom det inte tar lång tid att ändra. Svensson 

(2009) menar att studier som gjorts visar på en positiv kommunikation vid datorn, men 

de finns studier som håller sig kritiskt till datorns användning. Allt arbete vid datorn 

leder inte till gott samarbete och språklig utveckling det gäller att pedagogerna aktivt 

arbetar för att skapa en bra inlärningsmiljö.  

 

Alexandersson m.fl. (2001) har intresserat sig för barns lärande och skriftspråkets 

utveckling med datorn som skrivverktyg. De belyser att det är viktigt att pedagogen är 

engagerad och skapar en mening i arbetet. Att skriva är att kommunicera och om en 

annan individ läser det som skrivs känns det mer betydelsefullt att skriva,  

det är viktigt att språkutvecklingen sker i meningsfulla och verkliga sammanhang. 

Forskning visar att barn som inte får formell läs-och skrivundervisning utan dagligen 

samtalar, läser och skriver i intresseväckande omgivningar utvecklar sitt tal och 

skriftspråk bättre än traditionellt undervisade barn. (a.a) I studier framhåller 

pedagogerna att skrivprocessen får ett stöd genom datorns användning genom att 

barnets vilja till att redigera en text har blivit större. Att skriva vid datorn gör att barnen 

kan ägna sig åt innehållet i texterna istället för att forma bokstäverna, där en handstil 

som inte är perfekt kan döljas med datorn som hjälpmedel. Vilket leder till att barnets 

språkliga medvetenhet utvecklas och barnets självförtroende och skrivarglädjen stärks. 

(a.a) Alexandersson m.fl. (2001) hänvisar till Jedeskog som säger att det är positivt med 

datorn för barn med läs och skrivsvårigheter, då möjligheten med att förstora 

bokstäverna kan stödja läsinlärningen. På tangentbordet ser barnet alla bokstäver tydligt 

och barnet kan få hjälp med att skilja på exempelvis b och d. Att få tillgång till datorn i 

undervisningen borde alla lärare arbeta för, anser Strömquist (1993). Genom datorn 

förändras skrivundervisningens villkor och skrivutvecklingen underlättas. Hon tillägger 

att det kan bli negativa konsekvenser av för tidigt utnyttjande av datorstöd. Om 

datorerna används redan i skrivinlärningen kan följderna bli att individen inte kan skriva 

med penna, som är det antika skrivredskapet som alla individer är beroende av.   

Allt vanligare blir det att läraren ser datorn som ett verktyg, framhäver Jedeskog (1994), 

för att utveckla elevernas språkliga medvetenhet genom att förbättra läsförståelsen och 

arbeta med processkrivning på ett kreativt och lustfyllt sätt.  

Alexandersson m.fl. (2001) nämner en studie där man har låtit barn prova på att arbeta 

vid datorn i par, för att barnen ska få en chans att lära sig av varandra. De barn som är 
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utan datoranvändning i hemmet ska också kunna få stöd av mer datakunniga kamrater i 

skolan. Jedeskog (1994) anser att med datorn som ett verktyg ökar kunskapandet, fast 

det ställer krav på vuxna och barn att använda informationsflödet på det sätt som 

eftersträvas i styrdokumenten. En vanlig utgångspunkt, med användandet av datorn, är 

att låta eleverna börja med ett ordbehandlingsprogram. Efter en tids arbete med 

programmet kan man utläsa hur datorskrivandets effekter har påverkat skrivandet för 

hand. Resultatet visar att eleverna producerar längre, mer innehållsrika och språkligt 

korrekta texter än tidigare. Datorn har dessutom skapat skrivglädje vilket medfört en 

ökad status i själva skrivandet (Jedeskog 1998). Mycket tyder på att datorn ska ha en 

plats i dagens skola. Pedagogiken har utvecklats mot ett slags ”self-directed learning of 

children” vilket betyder att läraren hjälper eleverna mer som handledare än som 

föreläsare, inspiratörer till detta är främst Vygotskij, Piaget & Dewey. Lärarens 

betydelse blir därmed mer stödjande där han/hon leder eleverna fram till en 

konstruktion av sin egen förståelse. Följden blir att eleverna söker sin egen kunskap 

utan att läraren serverar kunskapen. (Jedeskog 1998). Genom att man använder datorn i 

undervisningen blir lärandet snabbare och roligare påstår Bolander (1995). Det är inte 

svårt att hitta teknikbejakare, när det gäller datorns möjligheter i den pedagogiska 

verksamheten förklarar Bolander (1995). Han säger vidare att barnen och eleverna blir 

mer koncentrerade och självförtroendet stärks, samarbetet flyter bättre och 

svagpresterade elever förbättrar sina prestationer snabbare än genom konventionell 

undervisning.    

 

Vid lärarutbildningen och kommunikation i Jönköping, har det sedan (1992) pågått ett 

projekt vid namn Datorn i Förskolan, DIF. Projektets syfte är att tidigt låta barnen 

komma i kontakt med datorer, ambitioner i projektet har varit att erbjuda barnen en 

annan positiv syn på hur datorn kan användas. I projektet fick 40 förskollärare besvara 

en enkät och ange sådant som de specifikt lade märke till vid datorns användning. De 

poängterade att många dialoger fördes mellan barnen vid datorarbetet, speciellt när de 

gjorde teckningar tillsammans. Om verkligheten överrensstämmer med vad 

förskollärarna uppgav kan datorn vara ett medel för att utveckla barns sociala 

kompetens och kanske deras språkliga förmåga i ett längre perspektiv (Svensson 1996). 

Uppföljaren av projektet datorn i förskolan är projektet Datorn i Grundskolan, DIG. 

Inom dessa projekt undersökte man barn i åldern 6-7 år om språklig medvetenhet. 

Paralleller drogs mellan de barn som hade haft tillgång till datorn i förskolan och de 
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barn som inte hade haft tillgång till datorn i förskolan. Undersökningens syfte var att ta 

reda på om barn skrev vid datorn i de lägre åldrarna skulle uppvisa högre språklig 

medvetenhet än de barn som inte börjat skriva tidigt. I studien ingick studerande av 105 

barn där 54 barn hade tillträde till datorn i förskolan. Pedagogerna fick svara på frågor 

angående hur de arbetar och i vilken omfattning de stimulerar barnens språkliga 

medvetenhet. Svensson (2009). Resultatet av projektet Datorn i Förskolan visade att 

barnen förde många dialoger och det blev ett socialt klimat runt datorn. Barnen 

uppmuntrades av de tryckta bokstäverna på datorn som såg ut som i en bok. (Svensson 

1998) 

 

 

2.6 Pedagogernas kunskaper inom IT 

Sundblad (2000) menar att det finns fyra kulturella tekniker, de tre första är läsa, skriva 

och räkna vilket skolorna har som uppgift att lära ut. Den fjärde är informations-

teknologin som är en kulturell teknik som utbreder sig allt mer, behovet att behärska 

den blir allt större. Han menar att den kulturella tekniken blir mer gemensam där fler 

individer behärskar IT i vid mening och dessa kunskaper kompletterars till en annan 

yrkesgrupp. Behovet av kunnande människor inom IT området och tillsammans med en 

positiv yrkesutbildning och omfattande yrkeskunskaper bör sannerligen öka. Johansson 

(2000) menar att barnen är uppväxta med datorer och att det finns en stor variation av 

datorer i många olika enheter. I det pedagogiska arbetssättet idag anger alla läroplaner 

IT som redskap, därför är det ett uppdrag att hantera IT i ett pedagogiskt sammanhang 

redan under förskolans verksamhet. Viktigt är därför som lärare och pedagog att man 

har motivation och viljan att lära sig om datorer. I den pedagogiska verksamheten är det 

avgörande vad och hur man använder datorerna. Under arbetets gång upptäcker 

pedagogerna att de behöver lära sig mer, och får också därigenom ett ökande intresse 

för IT och ITK. (a.a) Andersson (2000) anser att pedagogerna ska ta del av varandras 

kompetens och kunskaper inom IT i arbetslaget, för att få en lärande verksamhet. 

Johansson (2000) anser att det är många som känner sig osäkra med användningen av 

datorer i verksamheten, det är viktigt att pedagogerna vågar ta del av IT för att sen 

kunna lära barnen. Det finns pedagoger som inte tillåtit barnen använda datorerna 

eftersom pedagogen inte behärskar tekniken, menar Hildèn (2005), vilket leder till en 

osäkerhet att sitta med barnet vid datorn, när pedagogen inte själv har tillräckligt med 

kunskap. Hon anser att målsättningen ska vara att alla vuxna ska kunna starta datorn, 
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däremot kan inte alla vara lika engagerade eller intresserade. Jämfört med andra 

aktiviteter visar det sig att pedagogerna har varierande kunskaper, men att alla vuxna 

ska känna till de program som finns i förskolan på samma sätt som de kan spelregler till 

andra spel och lekar. Om man ska sätta in en dator inom förskoleverksamheten är det 

viktigt att tänka på vad den ska användas till. Pedagogerna borde föra en diskussion om 

hur stort utrymme datorn ska få ta av förskolans tid menar Ellneby (2004). Hon hävdar 

vidare att om barnen får vänta på datorn inför kommande skola kan detta upplevas 

spännande. Skickliga pedagoger inom förskoleverksamheten behöver inte datorn, utan 

har andra utvecklande och kreativa aktiviteter att erbjuda barnen. Förskolan har en 

central roll i barnens liv och därför bör pedagogerna tänka igenom vad de ska ge barnen. 

(Förskole- tidningen 2004, nr 9).  

 

 

2.7 Program som kan ge inspiration till tal och skriftspråk 

Det finns vissa program som inspirerar till samarbete och kommunikation i högre grad 

än andra. Den sortens program är de som individen själv kan skapa något med, t.ex. 

ordbehandlings-, rit- eller komponeringsprogram, finner Svensson (1998). 

Forskning har visat att ritprogrammen är synnerligen utmanande. Det kreativa inslaget i 

dessa program medför åtskilliga dialoger som sätter uttrycksförmågan på prov för att 

precisera tankar och förklara begrepp, vilket gör att bild och ritprogram stimulerar till 

socialt samspel. Svensson (1998) refererar till Hyson (1985) som menar att barn som 

arbetade med bildprogram var mer engagerade än de barn som inte arbetade med 

bildprogram samt att barn som arbetade med bildprogram planerade mer än de som 

arbetade med inlärningsprogram som tränade en specifik förmåga. (Svensson 1998).  

Hildèn (2005) anser att om pedagogen ska stimulera barns vilja till att lära, är det viktigt 

att använda program som ger möjlighet till experiment och variation. Det kan vara 

ritprogram eller pedagogiska program. Enligt Svensson (2009) är pedagogiska program 

detsamma som inlärningsprogram vilket syftet är att ge barnen grundläggande 

kunskaper, lära dem namn på färger, former, siffror och bokstäver, samt räkne-, skriv- 

och läsövningar. Betydelsefullt är också att undvika program med färdiga 

svarsalternativ eftersom barnen tar lärdom utav hur man ska trycka för att få fram rätt 

svar. Svensson (2009) menar vidare att alla program inte är tillfredställande för barnen, 

speciellt är då övningsprogrammen där barnet får en uppmuntran till att svara på 

programmen som de förväntar sig, det finns inget utrymme för egna tankar eller 
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initiativ. (a.a.) Om man som pedagog vill stimulera kommunikationen, språket och 

samarbetet är det viktigt att välja program där flera barn är verksamma tillsammans.   

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) har forskat om informationsteknologin och 

kommunikationsteknologin, hur den ökar allt mer i förskolorna samt skolan. I studien 

har de använt sig av pedagogiska datorspel, vilket också kan benämnas med lek och 

lärprogram. Projektets mål var att beskriva mötet mellan barnen och datorn och den nya 

tekniken som förväntas stödja deras lärande. En aspekt angående att lära vid datorn 

antyder barnen enligt följande:  

 

 

”De lärde sig läsa, räkna och skriva med hjälp av de pedagogiska 

programmen. Flera barn tyckte att de lärde sig skriva bättre för att de såg 

hur bokstäverna såg ut på tangentbordet. En annan detalj som 

uppskattades i ordbehandlingsprogrammet var stavningskontrollen, att de 

lärde sig stava bättre med hjälp av denna.”(Alexandersson, Linderoth och 

Lindö 2001, s 64). 

 

Hildèn (2005) tar upp program som kan vara bra för barn med språkstörning. I 

programmet Kid pix förekommer det stimulans av talet, då barnet talar och spelar in sitt 

egna tal, sång eller något annat ljud. Det kan vara ljud till bilder i ett bildspel som finns 

tillhands på förskolan och som andra barn kan titta och lyssna på. Hon anser vidare att 

utvecklingen av barns språk och tal ökar tillsammans med omgivningen om barnet får 

uppmuntran. Oavsett talspråksnivån kommer alla barn att komma i kontakt med positiv 

respons och deras självkänsla stärks enormt. De barn som har arbetat med speciellt 

utformade program för barn under en längre tid tröttnar på dem påstår Svensson (1998). 

Barnen vill gå vidare och väljer att arbeta med program som är utformade för vuxna. 

Program för vuxna är ritprogram eller ordbehandlingsprogram. Vanligt är att när barnen 

har ritat teckningar på datorn vill de oftast skriva en text till teckningen, vilket gör att de 

måste öppna ett ordbehandlingsprogram. Barnen upptäcker då att det som de skriver ser 

ut precis som i en bok anser Svensson (1998).   
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2.8 Fördelar och nackdelar med IT  

I dagens samhälle blir barnen involverade i samma saker som föräldrarna använder sig 

av, vilket gör att man kan undra var barnens egna tankar och funderingar tar vägen, 

anser Ellneby (2004). Barnens hjärnor kan inte ta till sig information på samma sätt som 

hos vuxna, barnen behöver möjlighet och tid till att bearbeta informationen som de 

upptäcker. (a.a.) Ellneby (2004) hänvisar till Healey (2004) som nämner att 

intelligensens utveckling hos små barn sker när de får leka och röra på sig och mycket 

närhet. Det finns inget som talar för att små barns hjärnor får en bättre utveckling med 

hjälp av datorn. Studie på barn i nio-tioårsåldern visar att det kan vara den rätta åldern 

för att få använda datorn kreativt sätt, förutsatt att barnen har gjort andra 

sysselsättningar under förskoleåldern menar Ellneby (2004). Kritiker har antytt att det 

inte är informationen som är målet för att lära, utan kunskapen. Att notera är att 

informationen som finns i datorerna inte blir till kunskap av sig själv utan måste 

bearbetas. Kunskap är den information som har tolkats, värderats och satts in i ett 

sammanhang. Gärdenfors (2004) anser vidare att med hjälp av datorer och andra 

tekniska hjälpmedel flyter informationen snabbare än tidigare. Det är lätt att tro att bara 

för att informationen finns tillgänglig så har vi motsvarande kunskap. Datorn kan inte 

tolka och värdera informationen. Gärdenfors (2004) påstår att en fara med 

informationssamhället är hur man ska kunna skilja på information och desinformation. 

Det krävs handledning och träning i källkritik, där informationen sätts in ett 

sammanhang och blir begriplig och användbar. (a.a.) Jedeskog (1998) säger att datorns 

användning på skolorna har varit inriktad på teknik och färdighetsträning. Barnen blir 

starkt motiverade och att datorn ger ökade möjligheter till samarbete och 

individualisering menar Folkesson (2004).  
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3 Syfte 
 
Syftet med studien är att ta reda på vilka uppfattningar pedagogerna i förskolan har om 

datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel för barns språkutveckling, samt möjligheterna   

pedagogerna har att erbjuda språkutvecklande aktiviteter för barn med datorn som 

verktyg/redskap. Jag söker mig till pedagoger som använder datorn i verksamheten och 

till pedagoger som inte använder datorn i verksamheten för att få deras egna olika 

uppfattningar om datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel för barns språkutveckling.  

 

 

 
4 Frågeställningar 
 
Följande frågeställningar är relevanta för min studie:   

 

• Vilka uppfattningar har pedagogerna i förskolan om datorn som ett pedagogiskt 

hjälpmedel för barns språkutveckling? 

• Vilka möjligheter har pedagogerna att erbjuda språkutvecklande aktiviteter för 

barn med datorn som verktyg/redskap? (punkform för att frågeställningarna ska 

bli tydligare att se) 

 
 
5 Metod 
 
5.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
 
Man brukar skilja mellan två huvudformer av metoder menar Andersen (1998). Dessa är 

kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvantitativa studier har traditionellt sett en 

starkare position inom undersökningen än kvalitativa, men under senare år har intresset 

och behovet av kvalitativa studier ökat, vilket medfört att dessa metoder utvecklats och 

förfinats. Idag används de båda ansatserna integrerat eller var och en för sig, beroende 

på syftet med undersökningen. Lantz (2007) menar att det finns två olika tillväga -

gångsätt vid genomförandet av intervjuer. En intervju kan vara öppen där respondenten 

kan fritt svara och utveckla sina tankar kring frågorna. Intervjun kan också vara 
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strukturerad där respondenten svarar på i förväg uppgjorda svarsalternativ. Den mest 

strukturerade formen är enkäten som är en skriftlig utfrågning med fasta frågor och 

bundna svarsalternativ. Intervjun kan också vara semistrukturerad. Enligt Kvale (1997) 

bygger en semistrukturerad intervju på huvudfrågor med efterföljande följdfrågor. På så 

sätt hålls respondenterna på rätt spår men ges ändå möjlighet och utrymme att utvecklas 

efter respondenternas svar och resonemang. Syftet med en kvalitativ studie är inte att 

beskriva hur ofta något förekommer utan att förklara varför det förekommer, samt att ge 

en så bred och varierad bild som möjligt av det undersökta, anser Merriam (1994). Den 

kvalitativa ansatsen går på djupet för att förklara och skapa förståelse för hur alla delar 

samverkar för att bli en helhet.  Kvalitativa data består av detaljerade beskrivningar av 

situationer, händelser, människor och samspel, att observera beteenden, citat från olika 

personer och deras erfarenheter, attityder, åsikter och tankar. (a.a.) Antalet intervjuer är 

färre än i kvantitativa studier och urvalet är inte statistiskt säkerställt, då det inte är det 

genomsnittliga som undersöks, utan urvalet ska snarare spegla bredden i den undersökta 

målgruppen. (a.a.) Utmärkande för den kvantitativa ansatsen är det representativa 

urvalet av intervjupersoner, det stora antalet intervjuer och de standardiserade 

svarsalternativen som genom databearbetning ger ”hårddata” i form av siffror och 

tabeller Andersen (1998). Resultatet i den kvantitativa studien är generaliserbart för en 

viss befolkning, exempelvis bilägare, studenter och beskriver det gemensamma och 

genomsnittliga för denna grupp. Kvantitativa studier besvarar frågor som hur ofta, hur 

mycket och hur många och ger därmed en bild av var man befinner sig, men inte varför 

man befinner sig där. Andra nackdelar med kvantitativa undersökningar är att man inte 

får en djupare förståelse för fenomenet vad beträffande attityder, beteenden och 

värderingar. (a.a.) 

 

 
 
5.2 Val av metod 
 
Inför påbörjandet av studien reflekterades olika tillvägagångssätt för att kunna uppnå 

syftet med undersökningen. Utifrån ovanstående beskrivningar av de två huvudtyperna 

av undersökningsmetoder har jag valt en beskrivande kvalitativ ansats, med personliga 

intervjuer, eftersom jag söker pedagogernas uppfattningar. En kvalitativ undersökning 

kan även ge information kring olika alternativa lösningar. Jag kunde ha valt att göra en 

enkätundersökning, men det skulle förmodligen inte ge samma djup och förståelse 
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angående mitt syfte i studien. Nackdelen med kvalitativa undersökningar är att man 

endast kan uttala sig om de intervjuade personernas uppfattningar och attityder menar 

(Andersen 1998). Kvalitativa studier omnämns även som fallstudie. Vilket innebär att 

man undersöker enstaka fenomen i ett komplext sammanhang och dess process. I denna 

undersökning är IKT/datorn fallet som jag vill undersöka och ta reda på hur 

pedagogerna förhåller sig till detta fenomen. IKT ingår i ett komplext lärande där 

barnen med hjälp av datorn får möta verkligheten ur ett nytt perspektiv. Man kan möta 

naturen, djur, språklig upplevelse, lek och spel på ett artificiellt sätt och jämföra detta 

med konkreta/fysiska upplevelser. Processen ur pedagogernas perspektiv kan upplevas 

som komplex. Dels att skaffa sig kunskaper om datorn och vilka program som är 

pedagogiskt lämpliga  och dels hur man integrerar verktyget och informationen i 

undervisningen. Jag har velat belysa dels om det finns en nytta med IKT i 

undervisningen men även eventuella svårigheter/risker med att använda IKT såsom 

pedagogerna i undersökningen upplever det. 

 

 

5.3 Etiska aspekter  
 
Förskollärarna informerades om studiens syfte och upplyste dem noggrant om att 

undersökningen behandlas konfidentiellt. De blev informerade om att i 

resultatredovisningen kommer jag att använda mig av bokstäver på pedagogerna för att 

skydda informanternas identitet. Uppgifterna kommer endast att användas i 

forskningssyfte. Vetenskapsrådet (2002) betonar betydelsen av att använda sig av 4 

”kodnycklar” för att bevara informantens anonymitet och skydd.  

 
Informationskravet innebär att man är skyldig att delge respondentens roll i studien och 

hur materialet kommer att användas. Respondenten har vidare rätt att avbryta sin 

medverkan eller lämna frågor obesvarade samt rätt att få del av all information som kan 

tänkas ligga till grund för ett nekande deltagande. Samtyckeskravet innebär att 

respondenten måste lämna sitt samtycke för deltagandet. Respondenten har rätt att agera 

utifrån egna föreställningar och får inte påverkas. Konfidentialitetskravet innebär att 

man som forskare är skyldig att skydda respondenten genom att varken sprida 

informationen vidare muntligt eller genom ovarsam handlingshantering. Rapporten skall 

avidentifieras så att berörda respondenter inte kan spåras. Nyttjandekravet beskriver att 
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den information som man fått om enskilda inte får spridas utan endast får användas till 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådet 2002). 

 

 
5.4 Validitet och reliabilitet  

Med validitet menar man att en undersökning mäter vad den är avsedd att mäta och vad 

som avses är giltigheten i undersökningen (Merriam 1994).  

 

”Den kvalitativa analysens giltighet bestäms av hur väl helhetens mening 

blir bevarad. Kvalitativa analyser grundas på ett mindre antal intervjuer 

och observationer. Analysens giltighet och slutsatsernas generaliserbarhet 

måste således diskuteras ur en annan infallsvinkel än om stickprovet är 

representant för populationen.” (Lantz 2007, s. 100). 

 

Undersökningen ska vara relevant och svara upp mot syftet som arbetet har. Viktigt är 

också att det finns en tydlig struktur och att begrepp tydliggörs. Tillförlitligheten och 

trovärdigheten är viktigt för studien och detta benämns för reliabilitet (a.a.)  

Tillförlitligheten kan till viss del bero på intervjuarens förmåga att betrakta fenomenet 

ur respondentens perspektiv och på empatisk väg fånga den mening intervjupersonen 

ger fenomenet. (a.a.) Detta kan jag ta del av eftersom området som min studie omfattar 

ligger i mitt intresse och jag kan till en viss del förstå innebörden under intervjun som 

mina respondenter lyfter fram om datorn i förskolan som pedagogiskt hjälpmedel för 

barnens språkutveckling.   

 
 
5.5 Urval 
 
Min undersökning baseras på sex förskollärare, där samtliga pedagoger hade tillgång till 

en eller flera datorer på förskolan. Jag valde att besöka tre förskolor. Mitt urval av 

intervjupersoner bestod av tre som använder datorn i förskoleverksamheten för barnen 

och tre som inte använder datorn inom verksamheten. Jag var intresserad av att få båda 

sidors uppfattningar och tankar om datorn i förskolan för barnens språkutveckling. 

Förskolorna eller pedagogerna som intervjuats hade jag inte varit i kontakt med i 

tidigare sammanhang för att få neutrala och objektiva intervjuer. Pedagogerna 

rekryterades genom ett kort telefonsamtal och frågade om de kunde ge sig tid till att 
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svara på ett antal frågor. Pedagogerna som kontaktade svarade positivt på min förfrågan 

om deltagande, därefter bokade vi in tider för intervjutillfällena som inte störde 

pedagogernas arbete i verksamheten. (Se bil 8.1 rekryteringsformulär). 

Intervjupersonerna bodde i södra Sverige, (Halland och Småland) och var i åldrarna 23-

55 år. 

 
 
5.6 Respondenterna 
 
De respondenter som använder datorn i undervisningen är i åldrarna 27, 32 och 45 år. 

Två av respondenterna är kvinnor och en är man. De arbetar med barn i åldrarna 1 till 5 

år. De tre pedagogerna som inte använder datorn är i åldern 27, 30 och 50 år. Samtliga 

är kvinnor och de arbetar med barn i åldrarna 1 till 5 år. Samtliga intervjuade pedagoger 

har relevant utbildning med förskollärarexamen. Arbetslivserfarenheten varierade bland 

respondenterna. Två hade arbetat i 20 år, två i 9 år samt två hade arbetat i 5 år inom 

förskolans verksamhet.    

 
 
5.7 Genomförandet 
 
Inledningsvis gjorde jag ett utkast till frågeformulär som jag sedan testade på en 

förskollärare. Efter denna intervju justerade jag frågeformuläret och insåg att jag måste 

ha två formulär; ett för de pedagoger som använder datorn i verksamheten och ett för de 

pedagoger som inte använde datorn i förskolans verksamhet. Flertalet frågor var lika, 

men några frågor anpassades till respektive målgrupp och därför två frågeformulär. 

Respondenterna intervjuades en i taget för att inte påverkas av varandras åsikter. Jag 

använde bandspelare endast på två av intervjuerna. Anledningen var att de övriga inte 

ville att jag skulle använda bandspelare. Jag gjorde ordentligare anteckningar på de 

intervjuer som inte spelades in på band, eftersom jag ville ha beskrivande citat att 

redovisa. Lantz (2007) anser att med bandupptagning underlättar databearbetningen 

avsevärt men att konsekvenserna kan bli att det påverkar intervjuprocessen negativt, 

genom att respondenten blir reserverad och inte känner sig bekväm med situationen när 

samtalet blir inspelat. Mina frågor skickades inte i förväg. Jag ville få så spontana svar 

som möjligt. Däremot berättade jag om mitt syfte när jag ringde och bokade intervjun, 

vilket gjorde, att när intervjuerna började visste pedagogerna att intervjun skulle handla 

om datorn i förskolan. Jag informerade även om sekretessen, att deras svar 
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sammanställdes på ett sätt som gör att man inte kan utläsa vem som sagt vad i 

undersökningen. Samtliga intervjuer genomfördes i pedagogernas personalrum, vilket 

innebar att miljön var lugn och trivsam. Under intervjun var vi ensamma i personal-

rummet. Intervjun tog ca 45 minuter att genomföra. Intervjutiden var tillräcklig, Jag fick 

svar på mina frågor och respondenten hade möjlighet att tänka efter innan han/hon 

svarade samt tid i slutet till eftertanke. Lantz (2007) menar att det är viktigt att det finns 

tid avsatt så att respondenten känner sig fri till eftertanke och till att stanna upp under 

intervjun. Intervjuerna var upplagda som ett samtal styrt av mig via ett frågeformulär 

(se bil. 8.2 och 8.3) som jag hade som stöd för att säkerställa att vi under samtalet täckte 

de frågor som jag ville ha svar på. Jag informerade även om att jag eventuellt skulle 

komma att kontakta dem ifall jag skulle behöva utveckla något svar. Detta behövdes 

emellertid inte då jag fick tillräckligt utförliga svar. Inriktningen av samtalen var om 

pedagogernas uppfattningar om datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel för barns 

språkutveckling och pedagogernas möjligheter till att erbjuda språkutvecklande 

aktiviteter för barn med datorn som verktyg/redskap. Efter varje intervju gjordes en 

sammanställning för att säkerställa att jag fått svar på frågorna. Genom 

sammanställningen fick jag också information om det var någon fråga som jag behövde 

fördjupa vid nästa intervju. 

 
 
6 Resultat  
 
I kapitlet presenteras de sex respondenternas svar. Vid sammanställningen av 

intervjuerna använder jag mig av bokstäver för att skydda respondenternas identitet. 

Resultatdelen delas upp utifrån de två frågeställningarna som ställts i arbetet. I 

resultatkapitlet presenteras också en sammanställning av de teman som framkommit 

under intervjuerna samt en sammanfattning  av varje stycke. Nedanför följer en kort 

beskrivning om respondenternas ålder, om de använder datorn i verksamheten eller inte 

använder datorn i verksamheten samt barngruppens ålder som respondenterna arbetar 

med.   

 
Pedagog A, kvinna, 27 år. Arbetar med barn i åldrarna 1 till 5 år.   

Pedagog B, kvinna, 32 år. Arbetar med barn i åldrarna 1 till 5 år.  

Pedagog C, man, 45 år. Arbetar med barn i åldrarna 3 till 5 år.   

Pedagog D, kvinna, 27 år. Arbetar med barn i åldrarna 1 till 5 år.   

Pedagog E, kvinna, 30 år. Arbetar med barn i åldrarna 1 till 3 år.   
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Pedagog F, kvinna, 50 år. Arbetar med barn i åldrarna 1 till 3 år.   

Pedagogerna A, B och C använder datorn i förskolan med barnen medan pedagogerna 

D, E och F använder inte datorn i förskolans verksamhet för barnen.    

 
6.1 Pedagogernas uppfattningar i förskolan om datorn som ett 

pedagogiskt hjälpmedel för barns språkutveckling  
 
6.1.1     Användning av datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel för språket 
 
Det framkommer olika synpunkter på att använda datorn i olika sammanhang som ett 

pedagogiskt hjälpmedel för barns språkutveckling. Pedagogerna A och B upplever 

samarbetet som sker mellan barnen framför datorn som ett positivt steg i kommunika-

tionen mellan barnen, där datorn endast blir ett redskap. Intresset märks genom att 

barnen pratar mycket mer och fler svåra ord uppkommer. Barnen får ett bättre språk och 

pedagogen menar följande:   

 

Barnen leker olika språklekar så att de kan träna sitt språk vid datorn. 

 

En pedagog har uppfattningen att datorn stimulerar barnen att samarbeta och att de 

arbetar tillsammans, hon uttrycker sig så här:   

 

Det kan vara relevant att man låter barnen arbeta i par framför datorn för 

att barnen kan samarbeta och kommunicera med språket.    

 

Pedagogerna som använder datorn menar att barnen lär sig av varandra. Pedagogerna  

menar att datorn skapar möjligheter till samarbetssituationer och han nämner att barnen 

lär känna varandra vid datorn. Han tror att barnen tycker det är roligt med spelen och att 

de då lär sig. Barnen sysselsätter sig själva och de kommunicerar mycket med varandra. 

Det kan vara datorn som är med och stimulerar till den ökade kommunikationen anser 

han. En pedagog har även märkt att barnen lär sig samarbeta och hjälpa varandra när de 

spelar spel eller använder ett språkprogram. Anledningen till detta är att barnen skall 

svara på en fråga eller påstående och får möjlighet att be en kamrat om hjälp, lika gärna 

som barnet vänder sig till en vuxen. Det är processen till det rätta svaret som är 

betydelsefullt, alltså hur barnen tänker i pågående aktivitet och däremellan utvecklas 

barnens språkutveckling. Idag låter han barnen få lyssna på sånger, berättelser samt 

spela in barnens tal och röster som de får lyssna på via datorn och menar följande:  
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Då hör barnen deras egna uttal och barnet får en bra självkänsla utav det. 

Det är också ett sätt att framhäva barn i barngruppen som är blyga, när 

något i aktiviteten är runt just det barnet.   

 

Pedagog A har märkt att barnen har uttryckt ord på ett andra språk, som exempelvis 

engelska, eftersom det finns program som är på engelska. Barnet kan då uttala de orden. 

Hon har uppfattningen att barnet lär sig fortare ett annat språk. Hon nämner även, att när 

barnen är vid datorn har de tangentbordet framför sig och genom att de ser bokstäverna 

lär de sig skriftspråket fortare. De pedagoger som använder datorn har lagt märke till, att 

när barnet sitter vid datorn och jobbar så gör han/hon det gärna med andra barn. Barnet 

är koncentrerat och tänker inte på att det sitter ett barn bredvid utan det är aktiviteten 

som lockar barnet. Pedagogerna D och E är negativa till datorns användning när det 

gäller barnens språkutveckling och tycker att det inte finns några bra pedagogiska 

hjälpmedel för hur man skall använda datorn för barnens språkutveckling och Pedagog 

E menar följande:  

 

Tycker att datorn inte är så viktig i förskolan utan det är viktigare med 

vuxen och barn kontakt, en dator kan aldrig slå ut en människa på den 

punkten. Men om jag skulle använda datorn, skulle det vara att barnen får 

skriva sitt namn och leta upp bokstäver relaterat till bilder. 

 

Vidare anser två pedagoger att språket kan stimuleras, men att små barn inte har behov 

av datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel. Pedagog D tillägger att datorn inte skall 

användas förrän barnen är äldre. Tidigast man ska använda datorn i förskolan är när 

barnen är 5-6 år. Hon anser att datorn kommer in som pedagogiskt hjälpmedel tids nog i 

skolan ändå. Vidare tror hon att datorn kan försvåra barnens skrivande eftersom datorn 

direkt markerar felstavade ord och de har möjlighet att enkelt rätta felet utan att 

reflektera. Barnen kanske inte hinner med och ser inte vad som händer, vilket de skulle 

gjort om de själva skrivit med penna och papper. En pedagog anser att mest 

betydelsefullt för barnen att lära sig språket är om barnen själva får prova att skriva 

bokstäverna på ett vanligt papper och inte använda datorn som ett pedagogiskt 

hjälpmedel och hon uttrycker följande: 
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Konturerna på bokstäverna känner barnen bättre då. På datorn klickar 

barnen bara ner tangenterna, vilket gör att samtliga bokstäver uppfattas 

som likadana.   

 

Sammanfattning: Datorn kan vara positiv och negativ som ett pedagogiskt hjälpmedel 

för språket. Det positiva är att barnen får skriva, måla och rita på datorn. Barnens 

intresse för att kommunicera med varandra ökar när de sitter vid datorn. Man poängterar 

att det är viktigt med samarbetssituationer vid datorn och att barnen kan hjälpa varandra 

till ”rätt svar”, härigenom utvecklas språket. De nackdelar man nämner är att det inte 

finns några bra pedagogiska program för språkutveckling och att barnen kan korrigera 

fel utan att reflektera. Man nämner även att det är viktigt att de minsta barnen, 1-2 år, 

inte använder datorn i förskolans verksamhet.     

 

6.1.2 Tiden vid datorn   
 
Pedagogernas uppfattningar om hur länge de anser att barnen kan sitta vid datorn skiljer 

sig åt. Pedagogerna som använder datorn i förskolan anser att barnen får använda datorn 

30 minuter per dag, denna tid är uppdelat på två 15 minuters pass, ett pass på 

förmiddagen och ett på eftermiddagen. För att fler barn ska kunna ha tillgång till datorn 

använder en pedagog ett schema med vilka barn som sitter där. Fördelen med detta är att 

pedagogen kan föra anteckningar om vad barnet gjort, sagt och uttryckt som kan ha 

betydelse för barnets språkutveckling. Pedagog D anser att tiden vid datorn inte får vara 

längre än 10 minuter, främst för att barnen inte ska bli trötta i ögonen. Hon anser också 

att barnet lär sig effektivast den första tiden som barnet får göra en aktivitet.  

Pedagog E anser att tiden vid datorn beror på barnens ålder. De yngre barnen, 1-3 år, 

bör inte sitta mer än 15 minuter och de äldre barnen, 5-6 år, högst 45 minuter.  

En pedagog har uppfattningen att barnen inte ska sitta vid datorn alls och hade därmed 

ingen uppfattning om tiden. 

 

 

Sammanfattning: Pedagogerna anser att det är bra med tidsbegränsning i användandet 

av datorn, främst för att alla barn skall ha möjlighet att använda datorn och att barnen 

inte sitter för länge framför den. Pedagogerna som använder datorn i verksamheten har 

samma uppfattning om tiden vid datorn, nämligen 30 minuter uppdelat på två 15 

minuters pass. Ett schema underlättar att hålla reda på när barnet ska använda datorn 
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och vidare att pedagogen kan följa upp om barnet lärt sig något vid datorn. Pedagoger 

som inte använder datorn i dag har skilda uppfattningar om tiden vid datorn. 

Uppfattningen att barn inte skall använda datorn kom även fram här.  

 
6.1.3 Prioritering av barn vid datoranvändningen  
 
Flertalet pedagoger tycker att det är betydelsefullt, att de barn som har det svårt med 

språkutvecklingen borde få tillgång till datorn i första hand. En pedagog uttrycker 

följande om barnet som ska få sitta vid datorn: 

 

Samtliga barn får använda datorn, men de barn som behöver träna sitt 

språk får första tjing. 

 

Man säger, att de barn som har det svårast med språket, skulle kunna få hjälp med att 

använda datorn och därigenom ha prioritet. Även barn, som är i behov av särskilt stöd  

lättare skulle kunna förstå och lära sig vid datorn ska prioriteras. Vid prioritering är det 

viktigt att ta hänsyn till barnens ålder. Två av pedagogerna som inte använder datorn i 

verksamheten anser att datorn är bra om man arbetar med större barn, men att det inte 

går med små barn 1-2 åringar, då de utvecklar språket bättre i dialog med pedagogerna. 

De barn som inte har lärt sig många ord ska inte sitta vid datorn. De ska lära sig språket 

först genom att göra traditionella övningar som stimulerar språket och inte datorn. 

Pedagog B och C anser att de barn som vill, ska få vara vid datorn. Det är ju många barn 

som har ett berikat språk och även dessa barn ska få vara vid datorn som alla andra barn. 

Det är angeläget att man inte hämmar deras språkutveckling genom att barnet inte får 

använda datorn. Men man framhåller att pedagogen inte får tvinga något barn att sitta 

vid datorn. Men rent generellt uttrycker pedagogerna följande:  

 

Alla barn behöver träna sin språkutveckling och hantera datortekniken 

inför framtiden, de barn som har ett annat modersmål än svenska kan få 

ett tydligare språk via datorn som hjälpmedel.    

 

Sammanfattning: Pedagogernas spontana uppfattning är, att de barn som har det svårast 

med språket, borde prioriteras att få använda datorn, men man framhåller att alla barn 

ska få ta del av datorns möjligeter för språkets utveckling. Barn med annat modersmål 
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än svenska borde prioriteras anser en pedagog. Några pedagoger anser att de mindre 

barnen 1-2 år inte skall använda datorn. 

 
6.2 Pedagogernas möjligheter att erbjuda språkutvecklande aktiviteter 

för barn med datorn som verktyg/redskap  
 
6.2.1 Språkprogram och spel  
 
De pedagogiska datorprogram och spel som finns på några av förskolorna som jag 

besökte har valts på olika tillvägagångssätt.  

 

Tanken med pedagogernas arbete med barnen vid datorn är att barnen 

ska lära sig något, därför ska programmen vara pedagogiskt riktiga för 

barnen och med det menas att det är bättre med kvalitetsprogram för de 

är oftast mer genomtänkta än att barnet ska trycka på ja eller nej.  

 

Man framhåller betydelsen av att det är program som barnen kan lära sig något av och 

inte bara spela spel där barnet inte behöver vara särskilt kreativt.  

Pedagog B säger att hon använder CD-rom spel som t.ex. Förskolan och Alfons Åberg. 

Andra program hon använder är Kid Pix och Pettson & Findus samt ett ritprogram som 

heter Paint. Men hon anser att det är viktigt att erbjuda program som barnen känner igen 

figurerna på och då kan de få en upplevelse och koppla det till något nytt som de har 

känt igen sedan tidigare i ett annat sammanhang. På så sätt får barnet nya tankar och 

samtidigt är det roligt med program som han/hon gjort tidigare. När programmet 

används ett tag kan man byta. Samtliga pedagoger anser att spelprogrammen skall vara 

nyttiga och lärorika. De framhåller att det inte ska vara bara spel som t.ex. Hitta Nemo. 

Barnen måste verkligen lära sig något av dem för att man ska få lov att ha spelen i 

förskolans verksamhet. Ett program beskrivs som heter Rapuntzel och som handlar om 

Barbie där barnen ska klicka på olika färger i olika rum för att göra det mysigt i hemmet 

och han menar följande: 

 

 

Där får barnen nämna de olika delarna och på så sätt träna språket i att 

säga högt det som programmet säger, det kan väcka barnets intresse till 

att börja läsa.  
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Pedagog A tycker sig se att barnen lär sig bland annat siffror, språk, samarbeta och att 

vänta på sin tur i större utsträckning när de använder de pedagogiska programmen och 

de pedagogiska spelen än vid lekar med leksaker. Att ha barnspel på avdelningen anser 

pedagogerna är roligt och väcker barnens intresse. Men han tillägger att det är mer 

relevant med pedagogiska program som exempelvis där barnen kan få prova att rita och 

måla. Dessa program ersätter att man ritar och målar på papper och med penna. 

Pedagog E lyfter fram vikten av att följa läroplanen och styrdokument när man väljer 

program som måste tillföra det som läroplanen påvisar. Det är betydelsefullt att 

programmen innehåller ett korrekt språk och innehåller ABC- program.  

Pedagogerna tycker att det är betydelsefullt att man använder program i undervisningen 

som är lek- och lärprogram. De kan vara program som barnen får lyssna på vad de ska 

göra och sedan tänka och göra rätt. På så sätt tränas språket och dialogerna mellan 

barnen.  

 

Sammanfattning: Pedagogerna betonar att det är betydelsefullt att erbjuda program där 

barnen lär sig språket samt programmen skall vara nyttiga och lärorika. Man framhåller 

vikten av kvalité och pedagogiskt riktiga program. Det ska finnas en koppling mellan 

innehållet i programmen och läroplanen. När det gäller uppfattningen om användbara 

språkprogram och spel, framkommer det ingen större skillnad hos de intervjuade 

pedagogerna.  

  
 
6.2.2 Aktiviteter för barns språkutveckling relaterat till IT 
 
De sex pedagogerna som jag har intervjuat har olika tankar om hur man kan berika 

barnens språkutveckling i förskolan. Pedagog A menar att hon använder sig av sagor, 

rim, ramsor, sånger och lekar dagligen i verksamheten. Hon använder sig ibland av 

”smartboards”, när hon ska göra någon aktivitet med barnen. Hon anser att när man 

visar något för barnen på storbild skapar det en nyfikenhet hos barnet till att vilja se 

mer. Pedagogen tillägger, att det finns plats för många barn samtidigt vid en smartboard 

och hon upplever att kommunikationen berikas bland barnen. De pratar med varandra 

och beskriver bilderna så som de ser dem. En aspekt som framkommer är att hon 

förbereder samlingar där barnen får tillfälle att prata eller sjunga tillsammans. Under en 

period har man samma sånger och lekar så att barnen ska få höra ljudet på orden 

upprepade gånger. Hon anser vidare att sagor och berättelser är bra för barnens 



  
 

29 

språkutveckling. Ibland gör hon en egen saga och berättar för barnen. Barnen kan sedan 

rita, måla och återberätta sagan som de har hört. Hon använder oftast ett datorprogram 

som heter Paint, där barnen kan måla och rita sagan eller något annat i sagan som 

tilltalade barnet. Hon tillägger, att vid datorn kan barnen få sitta både enskilt och i par 

för att stimulera barnens tankar och dialoger. Pedagog C använder sig av olika teman 

för att stimulera barnens språkutveckling. Dessa teman pågår under olika lång tid. 

Under ett tema som handlar om vatten och djur fick barnen bygga ett akvarium vilket 

gjorde att alla fick hjälpa till att samarbeta, följderna blev bland annat att: 

 

 
Bilderna som togs under projektet tittade vi på tillsammans och samtalade 

om, senare skrevs det ut på datorn och de stora barnen fick skriva ord och 

text till bilden, vilket är bra för så får barnen återberätta vad de gjort och 

träna sig språkligt.   

 
Pedagogen anser att när man gör någon aktivitet med barnen, är det betydelsefullt att 

sätta upp bilderna på väggarna. Bilderna gör att samtalet berikas och blir intressant för 

barnen. Barnens namn på bilderna och väggarna återupprepas och barnen tar del av och 

lär sig bokstäver och språket. Bilderna uppskattas även av föräldrarna och andra 

anhöriga som kommer och hälsar på. Pedagogerna som inte använder datorn i 

verksamheten framhåller vikten av att vara nyfiken på barnen och intresserad av att 

prata mycket med dem. Som pedagog gäller det att lyssna och prata om vad man gör 

och vad man ska göra. Genom samtal med barnen får man en bra kontakt och märker 

vilken språklig nivå barnet står på. De anser vidare att det är viktigt att barnen försöker 

kommunicera med varandra verbalt, men också genom kroppsspråket dels till oss 

pedagoger men också till de andra barnen i gruppen.   

 

Sammanfattning: Pedagogernas tankar är att kontinuerligt arbeta med barnens 

språkutveckling genom att erbjuda olika språkaktiviteter som gynnar alla barnen. De 

pedagoger som använder sig av datorn påvisar vikten av att barnen gör aktiviteten 

tillsammans och därigenom stimulerar till kommunikation barnen emellan. De använder 

datorn som ett komplement till traditionella lekar, sånger, sagor och teman.  

Pedagogerna som inte använder datorn i verksamheten lyfter fram vikten av att få en 

personlig kontakt med barnen genom samtal. Genom kontakten märker de det enskilda 

barnets språkliga nivå. 
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6.2.3 Pedagogernas kompetens  
 
Stor kompetensskillnad framkommer mellan pedagogerna och likaså när det gäller 

viljan att använda datorn för barnens språkutveckling. En av pedagogerna uttrycker sin 

kompetens på följande sätt:  

 

Kunskapen består i att man vet hur datorn fungerar och kan starta de 

viktigaste programmen. Man vill på något sätt säkerställa att etablerade 

pedagoger också har kollat upp i förväg att programmen är bra för att 

kunna användas inom barngruppen.  

 

Pedagog A anser att hennes kunskaper är tillräckliga. Hon har gått en datakurs och lärt 

sig grunderna i datorhantering och program, men kompetensnivån är helt beroende av 

hur avancerade saker man skall göra med datorn anser hon. Pedagog B och D säger att 

de inte har bra kunskaper eftersom de saknar formell utbildning. Pedagogerna menar 

vidare att hon har själv lärt sig, men skulle gärna vilja ha mer kunskaper och gå en 

utbildning och menar följande:  

 

Idag används datorn i förskolans verksamhet mer och det är viktigt att 

använda den för barnen jag tycker också att det är roligt. Jag måste själv 

veta hur man gör för att kunna lära ut till barnen, ju mer man vet om 

området ju mer använder man IT.    
 

Pedagogerna som inte använder datorn i verksamheten säger att de inte har några 

kunskaper. De har inte gått någon datakurs och har inga kunskaper inom IT området. De 

säger att det kan vara en anledning till att de inte använder datorn inom förskolans 

verksamhet. Vidare menar pedagogerna att det skulle vara bra att gå en kurs för att lära 

sig att hantera datorn. Hon anser att det finns många program som kan gynna barnens 

språkutveckling och det underlättar om pedagogerna  förstår programmen och kan 

öppna dem för barnen.  

 

Sammanfattning: Man anser att det är kompetensen som hindrar pedagogerna från att 

använda datorn i verksamheten. Flertalet pedagoger skulle gärna vilja gå en datakurs för 



  
 

31 

att våga använda sig av IT. Det är viktigt att pedagogerna känner sig säkra i vad de låter 

barnen göra vid datorn. Det framkommer att viljan hos de flesta pedagogerna finns men 

att kompetensen saknas. 
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7 Diskussion 
 

I kapitlet diskuteras svaren jag fick från respondenterna vid intervjutillfällena. Jag 

kommer att relatera dessa till min bakgrund och mitt syfte samt frågeställningarna. Här 

analyserar och reflekterar jag över pedagogernas uppfattningar om datorn som ett 

pedagogiskt hjälpmedel för barns språkutveckling. Samt om pedagogernas möjligheter 

till att erbjuda språkutvecklande aktiviteter för barn med datorn som verktyg/redskap. 

Undersökningen påvisar vikten av att barn lär sig samarbeta och lösa problem 

tillsammans och här kan datorn komma att bli ett hjälpmedel för pedagogerna.  

Alexandersson m.fl. (2001) påvisar i en studie, att när man har låtit barn prova att arbeta 

vid datorn i par, får barnen en möjlighet att lära sig av varandra. Svensson (2009) menar 

att en av språkets viktigaste faktorer är att språket har en social funktion och är 

betydelsefullt för den kognitiva förmågan eftersom det påverkar vårt sätt att tänka. 

Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö98, påvisas vikten av att lärandet skall vara roligt, 

intressant och motiverande. Förskolan ska stimulera, uppmuntra och ta tillvara barnets 

nyfikenhet och intresse för den skriftliga världen. De pedagoger jag intervjuat lyfter 

fram just dessa faktorer som en fördel med datorn. Barnen blir engagerade och 

motiverade till att lösa problem tillsammans, ha roligt och visar intresse för att lära sig 

innehållet i programmet. Jag har uppfattningen att detta kan leda till att hjälpa de barn 

som är tysta och tillbakadragna så att de kan komma in i gemenskapen och få 

uppskattning av andra barn. Att på ett tidigt stadium lära sig umgås med andra barn 

anser jag kan underlätta att senare i livet acceptera andra medmänniskors åsikter och 

inte se till hudfärg, kroppsfunktion etc., utan att se människan inuti. Barnen stimuleras 

till social kontakt som Svensson (2009) anser är viktig för den kognitiva förmågan.   

Ljung-Djärf (2004) anser att datorn är underutnyttjad på många förskolor och vill ha in 

mer pedagogiska program i förskolan för att stimulera barnens språkliga utveckling. Det 

är också betydelsefullt att programmen innehåller ett korrekt språk och innehåller ABC- 

program för barnens språkutveckling. Tidigare forskning framhåller att programmen 

som man bör använda är ord och ritprogram, dessa skapar kreativitet och stimulerar 

barnens skriv- och språkutveckling. Min uppfattning är att det är ord och ritprogrammen 

man ska använda för barnens språkliga utveckling och inte bara spelprogram. Men det 

är viktigt att programmen har ett pedagogiskt innehåll. Dels för att barnen skall lära sig 

rätt men också för att pedagogerna skall känna sig säkra i användandet av programmen. 

Detta stöds av pedagogerna i undersökningen som anser att programmen är en viktig del 
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för att man ska arbeta med datorn som pedagogiskt hjälpmedel i barns språkutveckling. 

Man vill att programmen skall vara pedagogiskt riktiga för barn, testade och godkända 

av en pedagog. Undersökningen påvisar behovet av kompetensutveckling för 

pedagogerna, dels i att hantera datorn och dels att kunna hantera programvaran. Utan 

kunskap avstår man från att använda datorn. Jag har även noterat att de pedagoger som 

inte använder datorn i dag, bland annat finner andra rationella anledningar än okunskap 

som anledning till att inte använda datorn. När jag ser helheten på dessa intervjuer 

märker jag att okunskap om datorer och program troligtvis är en viktig faktor och kan 

vara det verkliga skälet. Man nämner exempelvis; ”att barnen är för unga för att 

använda datorn”. Traditionella lekar, sagor och sånger är bättre, tids nog kommer datorn 

till barnen i förskolan. Språkutveckling sker i dialog mellan barnet och pedagogen, inte 

via datorn. Det är enkelt för barnet att rätta sig själv i ordbehandlingsprogrammen, 

samtidigt som man nämner att man skulle vilja gå datakurs och lära sig mer om datorer 

och program. 

 

Pedagogerna anser att de pedagogiska programmen är ett bra komplement till läs-och 

skrivinlärningen, speciellt för de barn som har läs- och skriv svårigheter. Jedeskog 

(2001) menar, att det är positivt med datorn för barn med läs- och skrivsvårigheter, då 

möjligheten med att förstora bokstäverna kan stödja läsinlärningen. Här anser jag, att 

datorn har en stor möjlighet att hjälpa dessa barn och ge dem ökat självförtroende, då de 

inte behöver forma bokstäverna och kan se bokstäverna på tangentbordet och på 

skärmen. En av förskolans uppgifter är att stärka självförtroendet hos alla barn, vilket 

man gör genom att bedriva en rolig och trygg verksamhet för barnen. I förskolan kan 

man anpassa språkprogram och aktiviteter efter barnens behov och språknivå.  

Där anser jag att datorn kan vara ett stöd för barn med språksvårigheter eftersom 

användningen av datorn gör att barnen tycker att det är spännande att prova på något 

nytt, det ger barnen inspiration till att vilja lära sig. Hildén (2005) nämner program som 

kan vara bra för barn med språkstörning. I programmet Kid pix förekommer det 

stimulans av talet, då barnet talar och spelar in sitt egna tal, sång eller något annat ljud 

till bilder i ett bildspel. Jag tror att barnen med språksvårigheter stärker sin självkänsla 

genom att få möjlighet till att lyssna på sin egen röst. Via datorn hör barnen ord och 

språkljuden högt och tydligt vilket kan vara betydelsefullt för barn med 

språksvårigheter. Oftast uppkommer det spontana skratt när barnen sitter tillsammans 

vid datorn och då stärks också barnets självförtroende och självkänsla.   
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En intressant aspekt som uppkom i intervjuerna gällde vilka barn, om några, som skulle 

prioriteras vid datoranvändningen. Man ansåg att barn med speciella behov skulle 

prioriteras. Barn som har behov av att träna sitt språk eller barn med ett annat 

modersmål än svenska skulle kunna prioriteras. Min synpunkt på detta är, att alla barn 

bör ha lika möjlighet att använda datorn för sin språkutveckling, men att pedagogerna 

har ett schema som tillgodoser att alla barn faktiskt använder datorn, speciellt de som 

har störst behov av det. Vissa tider i schemat, anser jag, skulle avsättas till att barnen 

arbetade tillsammans vid datorn och att pedagogen kan hjälpa fram tysta barn att bli 

aktiva i gruppen och komma in i gemenskapen. Men det som är viktigt att framhålla är 

att inga barn skall tvingas att använda datorn. Detta skulle kunna skapa osäkerhet och 

otrygghet hos barnet i stället för att öka självförtroendet och självkänslan.      

En pedagog i undersökningen anser att det är viktigt att erbjuda språkutvecklande 

aktiviteter som barnet känner igen sedan tidigare i ett annat sammanhang. Här kan 

användandet av datorn bli ett kompletterande hjälpmedel. Barnet kan koppla det nya 

med det som det känner igen sedan tidigare. Barnet ackommoderar kunskaperna och 

tänkandet blir nytt och passar in i den situation som barnet befinner sig i. Det krävs 

kunskap hos pedagogen att hitta kopplingar mellan det gamla och det nya. Piaget har 

utvecklat och beskrivit begreppet ackommodation, då kunskaperna och tänkandet blir 

nytt (Arnqvist 1993). Det är viktigt att man har en plan och tydliga regel för 

användandet av datorn, för att säkerställa att barnen inte använder datorn för mycket. I 

undersökningen framkommer det att ca 30 minuter uppdelade på två pass var den tid 

man använde datorn. För de mindre barnen var 15 minuter tillräckligt. Att notera är, att 

de pedagoger som använder datorn i dag och har erfarenhet av att använda datorn i 

verksamheten, har denna gemensamma uppfattning om tiden vid datorn. Min 

uppfattning är att varje förskola bör diskutera detta så att man är överens om hur länge 

barnen skall använda datorn. Resultatet av diskussionen bör utmynna i en plan med 

tydliga regler. Vidare anser jag att man bör tar reda på vad forskning har kommit fram 

till när det gäller hur länge mindre barn kan använda datorn. De pedagoger som 

använder datorn i verksamheten i dag har klara uppfattningar om vad som är bra och 

vad man måste utveckla. Fördelar man nämner är att pedagogerna ser IT som ett 

verktyg när barnen sitter vid datorn och för dialoger tillsammans, språket stärks och 

barnen tycker det är intressant och spännande att sitta vid datorn och lära av varandra. 

Språket är enligt Vygotskij (Havnesköld och Mothander, 1995).  

en social företeelse som utvecklats i behovet att individer ska kommunicera med 
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varandra. Av intervjuerna framkommer att barnen hjälper varandra om de hamnar i 

problem. Min reflektion utifrån detta är att barnen lär sig att acceptera andra barn och att 

man i gemenskapen utvecklar nya språkliga färdigheter. Det man framhåller, som bör 

utvecklas, är utbildningar i hantering av dator och program. När och om förskolan går 

vidare med att besluta om att satsa på datorer och programvaror bör man lyssna på dem 

som har erfarenhet av att använda datorn i verksamheten. Framförallt är det deras 

konkreta erfarenhet som är viktig att ta till sig. Men man bör även lyssna på de 

pedagoger som inte använder datorn, då de ser fördelar och nackdelar på en mer 

övergripande nivå. De ser risker med att de traditionella språkövningarna kan komma 

att försvinna. Exempelvis nämner de att barnets språkutveckling utvecklas genom de 

traditionella aktiviteterna som förskoleverksamheten bedriver, och att de ska först och 

främst tas tillvara på. Idag stimuleras barnens språkliga utveckling genom sagor, rim, 

ramsor, sång, lek och olika tema områden i förskolan, vilket jag anser är bra för barnens 

språkutveckling. När det gäller de minsta barnen anser några respondeter att de är för 

små för att sitta vid datorn. Barnen behöver vuxna som stöd i språkutvecklingen och 

inte IT. Därför blir datorn ett hämmande verktyg/redskap där barnen behöver mer 

språklig stimulans i dialog med en vuxen och andra individer som vistas på förskolan i 

den dagliga verksamheten. Min uppfattning är att detta är en viktig aspekt att beakta. 

Många pedagoger är äldre och har skaffat sig stor erfarenhet av att stödja barnen i deras 

språkliga utveckling. Denna erfarenhet få inte förminskas genom att man lyfter fram IT.  

Om datorn ska kunna användas i förskolan måste de pedagogiska programmen 

utvecklas och bli bättre. Jag anser, att detta är en kärnfråga som måste utredas, och för 

att pedagogerna ska känna sig trygga med att använda datorn som ett pedagogiskt 

hjälpmedel för barns språkutveckling. Vidare måste man satsa på utbildning i hur man 

hanterar olika dataprogram för att få pedagogerna att använda datorn som ett 

verktyg/redskap i förskolan. Man måste ha en trygghet i att det som lärs ut till barnen 

sker på ett pedagogiskt korrekt sätt. Pedagogerna ska känna sig säkra i att aktiviteten 

med barnen förmedla ett korrekt och bra budskap. De möjligheter som pedagogerna har 

att erbjuda språkutvecklande aktiviteter för barn med datorn som verktyg/redskap är 

kopplade till pedagogernas kompetens när det gäller datoranvändning och programmens 

pedagogiska innehåll. Möjligheterna begränsas främst av osäkerhet och otrygghet hos 

pedagogerna om att datorn som hjälpmedel tillför nytta. Detta framkommer tydligast i 

intervjuerna med de pedagoger som inte använder datorn idag för barnens 

språkutveckling. 
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Min syn på att använda datorn som ett redskap i barnens språkutveckling har blivit mer 

nyanserad genom undersökningen. Det finns mycket som måste utvecklas och 

förbättras, framförallt när det gäller hur lång tid barnen skall använda datorn och 

programmens pedagogiska kvalité. Jag är glad att jag intervjuade båda perspektiven då 

det har gett mig en fylligare bild av mina frågeställningar. Min uppfattning är att datorns 

möjligheter för språkutveckling inte ska ersätta pedagogens nuvarande arbete, utan vara 

ett komplement.  

 
 
7.1 Metodkritik  
 
Intervjuerna handlade om pedagogernas uppfattningar om datoranvändandet i förskolan. 

I studien användes den kvalitativa metoden. Skillnaden menar Merriam (1994) mellan 

en kvantitativ och en kvalitativ studie är att man får olika saker med de olika ansatserna. 

En kvalitativ studie kan aldrig ge ett resultat som kan generaliseras till en hel målgrupp. 

Det är omöjligt, att på en statistiskt säkerställd grund, uttala sig om ifall de resultat man 

har erhållit stämmer med hur andra pedagoger uppfattar och känner för att använda 

datorn som hjälpmedel för barnens språkutveckling, vilket man kan göra i en 

omfattande kvantitativ studie. Detta beroende på att kvalitativa studier har ett mindre 

antal respondenter och att man väljer personer som är intresserade av att delta i studien. 

I kvantitativa undersökningar undersöks genomsnittet och genom det stora antalet kan 

man generalisera och gruppera uppfattningarna. En annan nackdel med en kvalitativ 

undersökning är att man inte kan uttala sig om antalet pedagoger som har en viss 

uppfattning om att använda dator som hjälpmedel för barnens språkutveckling.  

Vad man däremot kan göra i en kvalitativ studie är, att beskriva vilka olika 

uppfattningar som finns bland pedagoger och vad det är som motiverar dem till att 

använda eller ej använda datorer i verksamheten. En klar fördel med kvalitativa 

undersökningar är, att man kommer väldigt nära pedagogernas egna tankar och 

uppfattningar, genom att man utgår från intervjuer med öppna frågor. Lantz (2007) 

menar att en intervju är öppen när respondenten fritt kan svara och utveckla sina tankar 

kring frågorna. Man reducerar inte något innan genom att ha i förväg uppställda 

svarsalternativ, utan lyssnar på vad pedagogerna säger och beskriver. Detta beskrivs 

med citat och uttryck som i så hög utsträckning som möjligt avspeglar de tankar, 
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uppfattningar och känslor som datorn som hjälpmedel för barns språkutveckling 

förmedlar. Detta brukar bidra till en djupare förståelse. 

Genomförandet av intervjuerna gick problemfritt och det var ett bra samtal med 

samtliga respondenter. Intervjuguiden användes som grund, men följdfrågor uppkom 

utanför guiden när respondenten hade andra tankar som var relevant för området. En 

nackdel var att det var bara möjligt att spela in två av intervjuerna eftersom de andra 

fyra kände sig obekväma med inspelningen. Önskvärt skulle vara att samtliga intervjuer 

spelades in för att bättre kunna lyssna på respondenternas uppfattningar utan att 

anteckna för mycket samt att gå tillbaka och reflektera över någon aspekt.  

Detta innebar att jag kan ha missat att skriva ner något under intervjun som senare 

skulle kunna visa sig intressant. Jag försökte kompensera detta genom att få löfte om att 

kunna kontakta respondenten senare om jag skulle behöva komplettera intervjun. Lantz 

(2007) anser att med bandupptagning underlättas databearbetningen avsevärt men att 

konsekvenserna kan bli att de påverkar intervjuprocessen negativt genom att 

respondenten blir reserverad och inte bekväm i situationen av att dialogen blir inspelad.  

 

 

7.2 Pedagogiska implikationer 

I bakgrundskapitlet är framskrivet att språket har en viktig social funktion och är 

betydelsefull för den kognitiva förmågan eftersom det påverkar vårt sätt att tänka.  

Vidare framkommer med tydlighet i Lpfö 98 ”att förskolan ska lägga stor vikt vid att 

stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet 

och intresse”. (Skolverket 2010, s.7). Pedagogerna i undersökningen framhåller 

samarbetet barnen emellan som en följd av att de sitter tillsammans vid datorn. Datorn 

skapar möjligheter till samarbetssituationer, pedagogerna nämner att barnen lär sig av 

varandra. Min uppfattning är att datorn ger effekter på hur barnen upplever varandra och 

stimulerar till ökat samarbete. Barnen märker att genom samarbete löser de problem och 

den sociala interaktionen mellan barnen utvecklas. Pedagogerna har möjlighet att 

stimulera tysta och tillbakadragna barn att hjälpa en kamrat vid datorn. Barn med 

speciella språksvårigheter har också möjlighet att stimuleras genom lämpligt program 

och samarbete med andra barn framför datorn. För att pedagogerna ska kunna använda 

datorn som verktyg/redskap krävs kompetens inom datoranvändning och program-

hantering. Alla pedagoger ska inte använda datorn för barns språkutveckling, utan man 
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skall ha respekt för de som inte anser sig ha kompetens eller viljan att använda datorn. 

Deras uppfattning är att bästa språkutvecklingen sker genom dialog med barnen. 

En begränsande faktor vid användandet av datorn i verksamheten är att de är för få 

pedagogiska program som är pedagogiskt godkända.   

 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

I min rapport har jag undersökt pedagogernas uppfattningar om datorn i förskolan som 

ett pedagogiskt hjälpmedel för barns språkutveckling, samt möjligheterna pedagogerna 

har att erbjuda språkutvecklande aktiviteter för barn med datorn som verktyg/redskap.   

En intressant fortsatt aspekt, kan vara att undersöka barnens egna tankar om 

användandet av datorn i förskolan. Frågor som kan ställas är; hur upplever barnen 

programmen? Vilka program tycker de är intressantast att arbeta med? Hur är det att 

sitta vid datorn tillsammans med andra barn? Även denna undersökning skulle kunna ha 

en kvalitativ ansats då man söker förståelse och insikter. Ett alternativ skulle kunna vara 

en observationsundersökning där man observerar barns beteende och språkutveckling 

vid användandet av datorn. Ett ytterligare förslag kan vara en uppföljning av denna 

undersökning genom en kvantitativ undersökning. Denna studie skulle då bli en 

förstudie där attributen för den kvantitativa undersökningen är definierade. Jag ser fram 

emot att se hur utvecklingen av IT sker i samhället och hur stor inverkan IT kommer att 

ha i förskolan för barnens språkutveckling. 
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I 
 

Bilagor 
 
Bilaga A Rekryteringsformulär 
 
IP NR _______     

 
REKRYTERINGSFORMULÄR - personliga intervjuer  
 
Målgrupp: Totalt 6 st intervjuer mellan 23 -65 år som arbetar med barn i åldrarna 1-5 
år där samtliga pedagoger är förskollärare.  
 
Hej! Mitt namn är Emma Lilja och jag kommer från högskolan i Kalmar. Jag genomför  
en undersökning inom området datorn i förskolan för barns språkutveckling. Kan jag 
ställa några frågor till Dig? 
 
1. Jag söker personer inom olika åldersgrupper, därför undrar jag hur gammal Du 
är?___________ år  
 
  Man   Kvinna 
 
2. Arbetar du inom förskoleverksamheten? 
 
  Ja   Nej – Avsluta 
 
3. I vilka åldrar arbetar du med? 
 
  1-3 år 
  3-5 år  
  1-5 år 
  6 år och uppåt – Avsluta 
 
4. Använder du datorn som hjälpmedel när du arbetar med barnen? 
 
  Ja   Nej – OK med tre som inte använder 
 
 
 
 
 
Du stämmer väl in i den målgrupp jag söker och jag skulle gärna vilja ställa ytterligare 
några frågor till Dig inom området  datorn i förskolan för barns språkutveckling. Har du 
tid och möjlighet att hjälpa mig med detta? Intervjun tar ca 45 min. 
 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide 1 
 
INTERVJUGUIDE     Pedagoger som inte använder datorn i 
verksamheten 
Personliga intervjuer  
 
Vi skall också prata om datorns roll och dess eventuella fördelar och/eller nackdelar i 
förskolan för barns språkutveckling. Vi skall också prata om och hur du tror att du 
skulle kunna använda datorn för att stimulera barnens språkliga utveckling. Allt du 
säger är av intresse för mig. Det är dina uppfattningar som jag vill veta och då finns det 
ju inget rätt eller fel. 
 
 

1. Vad tycker du om att använda datorn i det pedagogiska arbetet? 
(bra     dåligt ) 
• Om bra, varför?   Om dåligt, varför? 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 

 
 
 

2. Vilka typer av språkprogram tror du att man kan använda för att stimulera barns 
språkutveckling genom datorn? 
______________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 

 
 

 
3. Tycker du att du har tillräckligt med utbildning/kunskaper för att kunna använda 
datorn inom barngruppen?             Ja                  Nej    
 
 
 
4. Om nej  

 
Vad skulle du vilja ha för utbildning/kunskaper om datorn/program för att kunna 
använda den inom barngruppen?   
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
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5. Hur gör du för att stimulera barnens språkutveckling?   
 
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 

 
 

6. Vad tror du om att använda datorn som ett hjälpmedel för barnens 
språkutveckling?   

Bra     Ej bra  
       

   Varför – varför inte? 
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 

 
 
7.  Hur skulle du vilja använda datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel för att 

stimulera barnens språkutveckling?  
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 

 
 

8. (Styr pedagogerna på något vis:)   
 
• Hur skulle ni avgöra vilka barn som skulle få använda datorn i verksamheten för 

barnens språkutveckling?  
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 
 

 
 9.  På vilket sätt skulle man märka att barnen har utvecklats språkligt med datorn 
eller utan datorn?  

 
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 

 
 
Tack för din medverkan 
Emma Lilja 
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Bilaga C Intervjuguide 2 
 
INTERVJUGUIDE Till pedagoger som använder datorn i 
verksamheten 
Personliga intervjuer  
 
Vi skall också prata om datorns roll och dess eventuella fördelar och/eller nackdelar i 
förskolan för barns språkutveckling.  
Vi skall också prata om och hur du använder datorn för att stimulera barnens språkliga 
utveckling. Allt du säger är av intresse för mig. Det är dina uppfattningar som jag vill 
veta och då finns det ju inget rätt eller fel. 
 
 
 

1. Vad tycker du om att använda datorn i det pedagogiska arbetet? 
(bra     dåligt ) 
• Om bra, varför?   Om dåligt, varför? 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 
 
 

 
2. Hur länge har ni haft datorn?    ______________ antal månader/år 

 
 

3. Hur ofta brukar barnen få sitta vid den?    _________ h. om dagen/veckan 
 
 

4. Vilka språkprogram tycker du att man ska använda för att stimulera barns 
språkutveckling genom datorn och varför?  
______________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 

 
 
 

5. Har du fått tillräckligt med kunskap om datorn/program för att kunna använda 
den inom barngruppen?  Ja    Nej    

 
Om ja, vad?                     om nej, vad är det du saknar? 

 
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 



  
 

V 

 
________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________ 
 
6. Hur gör du för att stimulera barnens språkliga utveckling?   

(Behöver ej vara relaterat till datorn) 
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 

 
 

7. Vad anser du om att använda datorn som ett hjälpmedel för att stimulera barnens 
språkutveckling?  

Bra     Ej bra  
          

Varför – varför inte? 
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 

 
 

8. (Styr pedagogerna på något vis:)    
Hur använder ni datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel för att stimulera barnens 
språkutveckling? 
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 

 
9. Hur avgör ni vilka barn som ska använda datorn för barnens språkutveckling?  
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 

 
 

10.  På vilket sätt vet/märker ni att barnen har utvecklats språkligt med datorn? 
 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
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11.  Har ni något material från barnen på datorn som tyder på att deras 
språk/skrivutveckling har ändrats? Ja     Nej    
 
Beskrivning ______________________________________________ 
 
________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan 
 
Emma Lilja 
 
 
 
 


