
Språkutveckling med iPads i förskolan - 
Pedagogers tankar och erfarenheter kring att arbeta med iPads för att 

stimulera språkutveckling och språkmedvetenhet. 

Examensarbete – språk- och läsutveckling

Kurskod: GO1173 

Termin: VT 2014

Uppsats 15 hp 

Nivå: Grundnivå

Författare: Sarah Westberg 

Handledare: Maria Nilson 

        Examinator: Anette Almgren White 



Engelsk titel: Language development with iPads in preschool -Teacher’s thoughts and experiences 

on working with iPads to stimulate language development and language awareness. 

Nyckelord: Förskola, Ipad, Språkutveckling 

Sammanfattning
Syftet med denna studie är att ta reda på hur pedagoger arbetar språkutvecklande i förskolan, med 

IKT som verktyg. Fokus ligger på vilka föreställningar och erfarenheter som förskolepedagoger har 

av IKT kopplat till språkutvecklande arbete. 

För att få fram ett resultat av min undersökning valde jag att utföra kvalitativa intervjuer med mina 

informanter, då jag ville ge dem möjlighet att berätta sina åsikter och dela med sig av erfarenheter 

kring att arbeta med språket med IKT som hjälpmedel. En gemensam åsikt som alla informanter 

påpekade ett flertal gånger under intervjuerna var bristen på tid till att diskutera tillsammans i 

arbetslaget hur de skulle konkretisera arbetet med iPads i verksamheten. I resultatet framkom att det 

fanns en stor osäkerhet kring att arbeta språkutvecklande med IKT. De hade fått många 

utbildningstillfällen men de var förlagda utanför arbetstid. Dessutom var utbildningarna teoretiskt 

lagda och syftade inte till att ge pedagogerna redskap i hur iPads skulle användas tillsammans med 

barnen. Informanterna pratade även om betydelsen av lärarens närvaro, speciellt när barnen satt vid 

en dator eller en iPad. Att var en närvarande pedagog ansågs ha stor betydelse för huruvida den 

språkliga aktiviteten med iPads blev pedagogisk eller inte. Åsikterna kring på vilket sätt man som 

pedagog behövde vara aktiv med barnen för att uppfylla detta var blandade. Betydelsen av att vara 

en närvarande pedagog finns även med i den forskning som jag kommer att skriva om i detta 

examensarbete.  
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1. Inledning 

För barn som växer upp i dagens samhälle, där media och IKT har en stor roll i det dagliga livet är 

det självklart att även förskolor och skolor strävar efter att använda IKT som hjälpmedel. Många 

kommuner i Sverige har bestämt att iPads ska användas i verksamheten på förskolorna, till exempel 

Härryda, Ronneby och Alingsås. I dessa kommuner finns tekniken tillgänglig för samtliga barn i 

verksamheten medan tillgången till teknik i hemmen kan variera beroende på ekonomiska och 

sociala förutsättningar. Många barn möts av teknik i någon form på daglig basis, det kan exempelvis 

vara: datorer, Ipads eller smartphones. I våra styrdokument står det att utbildningen i förskolan ska 

vara likvärdig och att hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. Förskolan ska 

även ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer. Förskolan vilar på en demokratisk grund där alla 

oavsett bakgrund ska behandlas lika. (Lpfö98 rev2010).  

I denna undersökning kommer jag att skriva om språkutveckling kopplat till IKT. Jag ska försöka ta 

reda på pedagogernas föreställningar kring språkutveckling och IKT i förskolan. I mitt arbete 

kommer jag att utgå ifrån IKT och dess betydelse i förskolans arbete med språkutveckling. Jag är 

själv IKT-pedagog och har erfarenhet av hur man kan arbeta och tänka kring användningen av IKT i 

förskolan. I mitt arbete vill jag ta reda på mina informanters erfarenheter och föreställningar kring 

hur man kan arbeta med ipads för att hjälpa barn i deras språkutveckling. Jag vill även ta reda på 

hur IKT har introducerats i verksamheten och om pedagogerna har fått någon fortbildning i att 

använda tekniska hjälpmedel. Språkutveckling sker på många olika sätt och i detta arbete kommer 

jag att ta upp olika metoder och forskning kring läs- och skrivutveckling och förståelsen kring detta. 

Mitt arbete struktureras enligt följande: Jag inleder med mitt syfte och mina frågeställningar för att 

sedan beskriva min metod och hur undersökningen gick tillväga. Sedan kommer ett avsnitt där jag 

tar upp relevant bakgrundsmaterial. Det kommer att handla en hel del om ASL metoden (Att skriva 

sig till läsning), som är väsentlig för mitt arbete. Som det ser ut i i nuläget finns det inga studier som 

talar för att en viss inlärningsmetod är bättre än någon annan. Däremot finns mycket tyckanden och 

jag kommer att ställa dessa mot varandra. Professorn i utvecklingspsykologi, Ingvar Lundberg 

kontra forskaren och pedagogen Arne Trageton är ett exempel på hur det finns två sidor av hur ASL 

metoden kan värderas i mitt arbete. Slutligen kommer resultat och diskussion för att binda ihop 

arbetet. 
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2. Syfte och frågeställningar  

2.1. Syfte 
Syftet med min undersökning är att ta reda på hur pedagoger arbetar språkutvecklande och 

språkmedvetet i förskolan, med IKT-verktyg. Jag vill även ta reda på pedagogernas föreställningar 

och erfarenheter av IKT som arbetsverktyg. 

2.2. Frågeställningar 
Vilka erfarenheter har pedagogerna med att arbeta språkutvecklande med ipads? 

Vad innebär dessa erfarenheter i praktiken för pedagogerna?  

Vilka för och nackdelar ser pedagogerna med språkutvecklande arbete med iPads? 

Hur har IKT införts i verksamheten? 

3. Metod 

3.1. Val av metod 
Jag valde att använda mig av kvalitativa forskningsintervjuer för att ta reda på pedagogernas 

erfarenheter av att arbeta med iPads i ett språkutvecklande syfte. För att bäst förbereda mig inför 

detta läste jag om olika tillvägagångssätt på vad jag skulle tänka på inför intervjuerna. Att min 

undersökning kom att baseras på kvalitativa intervjuer berodde på att jag eftersträvade att få höra 

pedagogernas egna tankar och erfarenheter kring ämnet språkutveckling och IKT. Mitt val av denna 

typ av intervju var då bäst lämpad eftersom ambitionen var att komma så nära pedagogernas vardag 

som möjligt. Karin Widerberg, professor på institut för sociologi vid universitetet i Oslo (2002:15) 

skriver i sin bok Kvalitativ forskning i praktiken (2002) att om man väljer kvalitativa 

forskningsintervjuer kommer man åt kärnan av det man vill ta reda på. Hon ger exempel på frågor 

som forskaren kan ställa för att nå kärnan: ”Den kvalitativa forskaren ställer frågor av typ: ”Vad 

betyder fenomenet?” och ”Vad handlar det om?” (Widerberg 2002:15). Även Steinar Kvale och 

Svend Brinkmann (2009: kap 1) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett sätt där man 
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försöker förstå världen ur informantens synvinkel och utgår ifrån deras erfarenheter kring det valda 

ämnet. Jan Trost (2010) förklarar skillnaden på kvalitativa och kvantitativa intervjuer så här:  

Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt så skall man göra en 

kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller hitta mönster så 

skall man göra en kvalitativ studie (Trost 2010:32).  

I min undersökningen ville jag se om jag kunde komma åt pedagogernas föreställningar vad gäller 

sambandet mellan  IKT och språkutveckling. Därför valde jag att göra en kvalitativ studie.  

3.2. Urval av informanter 

Jag ville i min studie intervjua utbildade förskollärare som använder IKT i den dagliga 

verksamheten. Anledningen till att jag valde utbildade pedagoger är att jag vill tro att utbildningen 

har betydelse för sättet att tänka och agera med barnen i verksamheten. För att möjliggöra detta 

började jag med att ta reda på vilka förskolor som aktivt arbetar med IKT. Efter att ha undersökt tre 

olika kommuners hemsidor valde jag två förskolor som jag ansåg bäst skulle passa för denna studie. 

Förskolorna som jag valde att ta kontakt med ligger i mellanstor stad i södra Sverige. I denna 

kommun har det satsas aktivt på IKT och stort fokus har legat på att implementera iPads som 

arbetsverktyg för pedagoger och barn. På kommunens hemsida står det att IKT ska vara ett verktyg 

för att nå läroplanens mål. Kommunen har god ekonomi och har kunnat ge alla förskolor bra 

förutsättningar genom att berika dem med olika IKT-verktyg. Efter denna undersökning tog jag 

kontakt med tre förskollärare på två förskolor som är kända för mig sedan tidigare. De tre 

förskollärarna har i studien fått fiktiva namn och kommer att presenteras som: Frida 31 år, Eva 55 år 

samt Sandra 43 år. Widerbergs (2002) urval av informanter byggde på utskickade formulär där hon 

sedan selektivt valde ut de personer som bäst lämpade sig för hennes studie. Jag valde mina 

informanter utifrån en egen uppfattning av vilka som bäst skulle lämpa sig för denna undersökning.  

3.3. Förberedelser samt genomförandet av intervjuerna 

Efter att ha tagit del av andra examensarbeten samt metodlitteratur förstod jag att det är en stor 

fördel att vara väl förberedd och inläst på ämnet för att kunna ta tillvara på informanternas svar och 

ställa relevanta följdfrågor. Kvale och Brinkmann (2009: kapitel 1) skriver om att 

forskningsintervjun inte kan vara ett jämställt samtal eftersom att det är forskaren som bestämmer 
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hur intervjun ska gå till och är den som har kontroll över situationen, något som den intervjuade 

personen inte kan styra över. De skriver även om hur det finns många olika samtalsgenrer som alla 

har sina egna regler och tekniker, samt att alla intervjuer tjänar olika syften. Vidare tar de upp:  

Att forskningsintervjuer ligger så nära vardagens samtal kan leda till föreställningar om 

att den är ganska enkel att utföra, men den enkelheten är bedräglig. Den har dock 

förmodligen bidragit till forskningsintervjuns popularitet (Kvale och Brinkmann 

2009:31).  

De menar att en person utan erfarenhet av intervjuer kan förlora viktig information. Syftet och 

frågeställningarna kommer fram i analysen och istället för att man kommer fram till ny kunskap så 

blir resultatet mest en sammanfattning av allmänna åsikter och fördomar. (Kvale och Brinkmann 

2009: kapitel 1) 

I mina intervjuer hade jag valt ut tre förskollärare varav en IKT-ansvarig. Jag tog första kontakten 

genom att ringa till förskolan och fråga om det fanns ett intresse av att medverka i min studie. De 

tre förskollärarna jag pratade med var alla positiva till att ställa upp och vi bestämde dag och tid för 

att träffas. Nästa steg var att skicka ut det följebrev (se bilaga 1) där jag tydligt förklarade syftet 

med intervjuerna. Intervjuerna gjordes vid två olika tillfällen på två olika förskolor.   

Förskollärarna intervjuades en och en i ett separat rum på respektive förskola. Anledningen till att 

jag valde att utföra intervjuerna på informanternas arbetsplatser var att de hade svårt att vara borta 

länge från barngruppen. Vi satte oss ner och jag berättade om min tanke kring hur intervjun skulle 

gå till. Frågorna som ställdes var utformade så att jag skulle få ett bakgrundsmaterial där jag utifrån 

pedagogernas tankar och erfarenheter kring att arbeta språkutvecklande med iPads skulle få en 

insikt i hur de arbetar konkret med det i vardagen. Jag ställde även frågor kring deras föreställning 

om för och nackdelar med iPads i verksamheten. (Se frågorna i bilaga 2). 

Alla tre intervjuer spelades in med hjälp av min privata mobiltelefon. Dessa inspelningar 

transkriberade jag efter några dagar, och läste sedan noga igenom dem flera gånger för att inte missa 

viktig information. Jag ställde svaren mot varandra och presenterar dessa i resultatdelen.  
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3.4. Etiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådet finns det fyra huvudkrav att följa vid en undersökning, detta är för att skydda 

informanternas anonymitet och integritet. Huvudkraven är följande: 

1. Informationskravet; det innebär att forskaren ska informera om syftet med 

undersökningen. 

2. Samtyckeskravet; forskaren ska få samtycke från uppgiftslämnaren.  

3. Konfidentialitetskravet; materialet är sekretess skyddat, det ska inte gå att spåra källan 

till information.  

4. Nyttjandekravet; allt som sägs får enbart användas i den enskilda undersökningen 

(Vetenskapsrådet, God forskningssed 2011). 

Alla tre förskollärarna har medvetet medverkat i min studie och de har blivit informerade om dessa 

krav genom följebrevet innan intervjuerna gjordes. 

3.5. Analys av metodval 
Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer för att få ett så verklighetstroget material som 

möjligt. När jag i efterhand läser de transkriberade intervjuerna har jag insett att samtidigt som 

huvudfrågorna fanns med i samtliga intervjuer, finns det en variation mellan följdfrågorna. Då 

följdfrågorna gett intressanta svar, hade det varit en fördel att ha transkriberat inspelningarna 

tidigare så jag kunde tagit upp dessa i nästa intervju. Detta känner jag blev en miss från min sida. 

Jag kan även se skillnad i hur den första intervjun gick jämfört med den sista. Det kräver 

förberedelser och träning för att veta hur man ska få de mest intressanta svaren från informanterna. 

Kvale och Brinkmann (2009) menade på att en oerfaren intervjuare kan råka missa väsentlig 

information. Här kan jag i efterhand förstå att en provintervju förmodligen hade gynnat valet av 

mina följdfrågor. Jag känner dock att intervjuerna gav mig tillräckligt med information för att kunna 

skapa mig ett användbart material till min undersökning.  
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Jag byggde min metoddel på kvalitativa forskningsintervjuer. Efter att ha transkriberat intervjuerna 

och läst igenom dem såg jag att de med fördel kunnat utföras på förskolor som för mig varit okända. 

Jag är medveten om att det fanns för och nackdelar med att känna informanterna sedan innan och att 

det kan ha påverkat svaren de gav mig. Fördelarna var att jag hade en god insikt i verksamheten och 

deras arbete med IKT. Nackdelarna var detsamma. Hade jag gjort intervjuerna på för mig okända 

förskolor så hade jag möjligen fått en bredare grund att stå på när jag sedan sammanställde svaren 

på mina frågeställningar i kontrast med teoridelen i arbetet. Min egen inställningen till IKT i 

verksamheten är positiv och jag vet inte om det kan ha haft inverkan på min undersökning. Jag 

funderar på om mina följdfrågor hade sett annorlunda ut om jag inte själv varit IKT ansvarig.  

4. Bakgrund 

Det finns fortfarande relativt lite forskning som är avslutad kring just iPads och språkutveckling i 

förskolan. Däremot finns det desto mer pågående forskning och flertalet undersökningar kring 

utvecklingen av datorer i skolan och förskolan samt artiklar som belyser ämnet iPad och förskola. 

Av denna anledning kommer jag i detta kapitel skriva om både iPad och datoranvändning i 

förskolan samt i skolan.  

4.1. Begreppsförklaring 

För att du som läsare ska veta vad kommande begrepp betyder så kommer här en sammanfattning 

av begreppen: IKT, iPad (surfplatta) och app. 

IKT – informations- och kommunikationsteknik. ”IKT är ett mycket vitt begrepp som involverar 

användning av någon form av elektronisk teknik som har med kunskap eller kommunikation att 

göra. Vanligast är miniräknare, datorer och numera interaktiva skrivtavlor” (Skolverket, 2011b:17) 

iPad: ”Surfplattor kallas även för pekplattor och är en mindre variant av en bärbar dator. 

Surfplattan, eller pekplattan styrs med fingrarna och man skriver med hjälp av ett virtuellt 

tangentbord, dvs man trycker på skärmen som visar bilder av bokstäver” (TabletPortalen.nu). 
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App: ”App är en förkortningen för ordet applikation, ett program skapat för specifika behov eller 

specifikt användning. Typiskt för appar är att de är interaktiva – man kan skriva, klicka på ikoner, 

bläddra i menyer eller t.o.m. prata till dem” (Lärcentret 7.4. 2014|).  

4.2. Styrdokument för förskolan 

I vår läroplan Lpfö98 (rev2010) står det att barn utifrån eget intresse och nyfikenhet ska ges 

möjlighet till att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

Enligt vårt styrdokument ska vi lägga grunden för barns förmåga att kunna kommunicera, 

samarbeta och lösa problem. Det står även att multimedia och informationsteknik kan användas i 

såväl skapande processer som i tillämpning (a.a). Detta innefattar även att skapa och kommunicera 

med hjälp av tal- och skriftspråk. ”Förskolläraren ska ansvara för att  arbetet i barngruppen 

genomförs så att barnen stimuleras i sitt intresse för naturvetenskap och teknik” (Lpfö98 

rev2010:11). Styrdokumentet för förskolan är ett levande dokument som alla verksamma pedagoger 

ska arbeta med och förhålla sig till i det dagliga arbetet. Jag tycker dock att en fördjupning av ämnet 

IKT och dess användningsområden i förskolan borde ingå mer i läroplanen. IKT utgör en stor del av 

verksamheten och detta har ändrats sedan läroplanen reviderades 2010.  

4.3. Barns språkutveckling och IKT 
Skolverket har under ämnet ”Skolutveckling ” publicerat ett antal artiklar som presenterar forskning 

kring hur förskolan kan bidra till barns språkutveckling genom användning av bland annat IKT. 

Med utgångspunkt i ett par av dessa artiklar kommer jag att presentera och diskutera pågående 

forskningsprojekt som knyter an till min undersökning. 

På skolverkets hemsida har Ulf Jämterud skrivit en artikel som heter ”Surfplattan blir deltagare i 

leken” (2013). Artikeln handlar om Susanne Kjällanders, fil. dr. i didaktik: forskningsprojekt: 

”AppKnapp – peka, lek och lär i förskolan” från 2011. Projektet implementerades av Botkyrka 

kommun i Stockholms län 2011. Syftet med projektet var att implementera digitala pekplattor i det 

vardagliga arbetet i verksamheten. Hon dokumenterade barns möten med plattorna och ville bland 

annat ta reda på hur plattorna påverkade pedagogernas it-kompetens samt barnens lärande och lek. 

Hon skriver i sitt projekt om att det digitala gränssnittet är tillåtande och att designen på plattan 

inbjuder till mer samarbete än vad en dator gör. Hon nämner några saker i sitt projekt som exempel 
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på detta: Kompisars kommentarer, rummets möblering, klassregler och normer. Kjällander såg att: 

”Det finns ingen speciell läsordning, barn kan titta på skärmen från olika håll, flera barn kan 

manipulera skärmen samtidigt medan de leker och plattan är mobil och möjlig att använda i vilken 

omgivning som helst” (Kjällander 2011:2). Hon menar att ett vanligt scenario i de svenska 

förskolorna är att det finns en till tre plattor per avdelning. Hon såg även att pedagogerna i projektet 

ofta lånade varandras plattor för att minska antalet barn per platta. I början använde pedagogerna sig 

av timglas i turtagning men allteftersom barnen vande sig vid verktyget gav de istället kompisen på 

tur plattan när de var färdiga. Hon menar även att plattans bilder, färger och ljud lämpar sig bättre 

för barn som ännu inte kan läsa och skriva eftersom enbart text oftast inte uppskattas av 

förskolebarn (Kjällander 2011).  

På skolverkets hemsida hittar jag också en artikel skriven av Marie Leijon med titeln: ”Datorplattor 

resurs för kommunikation i förskolan” (2013). Artikeln handlar om Petra Petersen, doktorand vid 

Uppsala universitet som anser att det finns ett behov av ökad forskning kring IKT i takt med att 

förskolor väljer att köpa in och använda surfplattor i verksamheten. Petersens forskningsprojekt 

heter: ”Digitalisera-Revitalisera” (2014). Projektets syfte var att utarbeta ett arbetssätt som syftar till 

att revitalisera det finska språket i Huddinges förskolor. Hennes forskningsfråga var: ”Kan lärplattor 

användas som en resurs för att skapa meningsfulla aktiviteter med finskt språkinnehåll, för 

finsktalande barn i svenska förskolor? I så fall, på vilket sätt?” (Petersen 2014). Ett 

användningsområde de använde mycket i projektet var programmet Skype. Med hjälp av lärplattan 

och Skype kunde barnen prata finska med pedagoger och barn på andra förskolor. De använde även 

språkappar och digitala böcker där barnen kunde kommunicera med varandra på finska med hjälp 

av lärplattan. På Huddinges hemsida tipsar Petersen (2014) om hur man kan underlätta 

språkutveckling med lärplattan. Ett av dessa tips är vikten av att projektet har ett syfte för att uppnå 

plattans fulla potential. Att ställa sig frågan: Vad är det du vill uppnå? (Petersen 2014). 

4.4. Forskning kring språk och IKT i skola och förskola 
Elisabeth Björklund, universitetslektor vid Högskolan i Gävle har i sin avhandling: Att erövra 

litteracitet (2008) skrivit om vikten av barns egen erfarenhet när det kommer till att uppfatta och ta 

till sig texter i böcker. ”I förskolans textmiljö lär sig barnen vad som involveras i begreppen läsning 

och skrivning förutsatt att pedagogerna presenterar skriven text i ett för barnen betydelsefullt 

sammanhang” (Björklund 2008:61). I en annan avhandling med titeln: Ny i kl@ssen (2000) skriver 
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Gunilla Jedeskog om pedagogens roll i det nya datorsamhället. Hon skriver att det finns två tydliga 

sidor av lärarrollen. Ena sidan handlar om läraren som frontfigur och den andra sidan om läraren 

som handledare. Hon tar också upp att förväntningarna på effekter av datorintroduktionen i skolan 

är lika höga som de förväntningar lärare har haft på sig under alla år. Skillnaden är att när tekniken 

tar över lärarens roll som kunskapskälla ställs nya krav på läraren, som ska frångå sin roll som 

frontfigur och istället handleda och coacha eleverna. Hon skriver även att pedagogernas eget 

intresse och motivation har betydelse för i vilken utsträckning datorn används i yrket (Jedeskog, 

2000) Gemensamt för dessa båda forskare är att vikten av intresse och erfarenheter från 

pedagogernas sida är avgörande för resultaten i barnens lärmiljöer. 

Agneta Ljung-Djärf biträdande professor i pedagogik har skrivit en avhandling med titeln: 

Datoranvändande som meningsskapande praktik i förskolan (2004). Ljung-Djärf (2004) beskriver 

hur barn möts av en gemenskap under den fria tiden med datorn. Tillsammans får de möjlighet att 

utforska, skriva, leka och kommunicera. Ljung-Djärf (2004) besökte fyra olika förskoleavdelningar 

och använde sig av både observation och intervjuer. Hon märkte i sina undersökningar att 

pedagogerna inte placerade datorn på samma sätt som annat material på förskolan. ”Gemensamt för 

avdelningarna var datorns placering i ett hörn av det centralt belägna köket. Under den tid jag 

besökte avdelningarna användes datorn endast under den så kallade fria, icke styrda eller av 

pedagogerna planerade delen av dagen” (Ljung-Djärf,2004:62) Genom observationer och intervjuer, 

både med barn och pedagoger kunde hon se att datorn användes mestadels i den så kallade fria 

leken, tiden som ligger mellan planerade pedagogiska aktiviteter. Pedagogerna i Ljung-Djärfs 

undersökning anser att datoranvändning är värdefull redan i tidig ålder men de hävdar att det är 

viktigt med regler och förhållningssätt kring datoranvändningen, till exempel när och hur barnen får 

använda datorn. Ljung-Djärf poängterar även vikten av att reglerna är formade efter pedagogernas 

goda vilja att erbjuda barnen bästa möjliga verksamhet. 

Att datorn används under det som betecknas som barnen fria lek, innebär inte att aktiviteten är fri i 

betydelsen att barnen själva bestämmer. De förutsättningar som har skapats sätter ramar för vad som 

är möjligt att välja, vilket exempelvis blir tydligt i samband med vilka programvaror som finns att 

tillgå men också genom de olika regler som finns formulerade på avdelningarna. (Ljung-Djärf, 

2004:75).   

Ljung-Djärfs undersökning handlar om hur värdefull datoranvändningen är redan i tidig ålder. 

Andra som tagit upp ämnet är: Mikael Alexandersson, docent, Jonas Linderoth, doktorand och 
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Rigmor Lindö, universitetslektor på Göteborgs universitet har tillsammans skrivit en bok med titeln: 

Bland barn och datorer (2001). Boken bygger på forskningsprojektet LärIT som handlar om: ”Hur 

den nya informations- och kommunikationsteknologin kommer in i de yngre barnens liv i förskolan 

och skolan” (Alexandersson, Linderoth och Lindö, 2001:5) De beskriver bland annat att barn 

kontrollerar programmen som finns tillgängliga på datorn. Programmen som barnen använder är 

pedagogiska datorspel. För att kunna kontrollera dessa söker barnen ofta aktivt för att klara av och 

lösa program där det finns ett tydligt mål. De menar även att barn ofta prövar sig fram tillsammans 

med kompisar som redan känner till programmens regler för att sedan kunna tillämpa det själva i 

eget användande (a.a).  

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) har även tittat på när barnen använder sig av 

ordbehandlingsprogram. Barnen såg stora fördelar med att skriva på datorn för att man enkelt kunde 

ändra i texten. Ett barn beskrev det så här: ”Det är bra med datorn för man kan sudda så smart”. 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001:66). Det var också tydligt att barnen uppskattade de 

pedagogiska programmen eftersom de på frågan om varför de tyckte det var roligt svarade; ”det är 

roligt när man får rätt” (Alexandersson, Linderoth och Lindö, 2001:65). Med dessa två citat från två 

olika barn påvisar Alexandersson, Linderoth och Lindö sitt syfte med att beskriva hur yngre barn på 

ett nytt sätt kan lära sig att hantera teknik genom mötet med datorn.  

Om Alexandersson, Linderoth och Lindö tittat på barns intresse för att skriva på datorn i skolan så 

har Carina Fast lågstadielärare och filosofie doktor i pedagogik, utfört en studie med titeln: Sju barn 

lär sig läsa och skriva (2007). Studiens syfte var att utifrån hemmiljöer följa sju barn från skilda 

sociala och kulturella miljöer och undersöka hur och i vilka sammanhang barnen mötte läsande och 

skrivande. Barnen var fyra år när studien inleddes och sju år när den avslutades. När barnen i 

studien började skolan hade de redan en viss datorvana med sig hemifrån. Fast (2007) tar upp 

problemen som lärarna möttes av när de skulle möta upp barnens kunskaper och använda dem i 

utbildningssyfte. Ett problem var att det fanns för få datorer och de som fanns var gamla och dåliga. 

Lärarna tyckte sig även ha för lite kunskaper kring datorer samt att de fanns ett allmänt ointresse av 

detta hjälpmedel från lärarnas sida. I undersökningen märktes det tydligt att: ”Såväl förskollärare 

som lärare visar prov på hur de arbetar med en bokstav i taget, ofta under längre tid och skilt från 

barnens erfarenheter utanför skolan” (Fast, 2007:170). En del av lärarna ansåg även att 

datoranvändning hämmade barnens kreativitet och valde istället arbetssätt utifrån eget tycke. En del 

av lärarna ansåg att datorn var ett färdigställt material och om barnen inte använde datorn så fick de 
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större möjlighet att använda sina sinnen. De sa även att barnen fick använda sina tankar bättre och 

att det var bättre för motoriken och ögonen om de inte använde datorer. Fast (2007) menar däremot 

att barnens lärande måste ske utifrån deras intressen och erfarenheter och att datorer och tv-spel kan 

integreras med lärprocesser.  

Skolans lärare har under många år varit med om en debatt som rör olika metoder för läs- och 
skrivundervisning. Därför är det mer oförklarligt att knappt någon av de sju barnens lärare 
ifrågasätter metoden att lära ut en bokstav i taget och låta barnen lämna alla sina erfarenheter 
utanför klassrummet. (Fast 2007:171,172).  

Carina Fast har även skrivit en bok med titeln: Att läsa och skriva i förskolan (2011). I den tar hon 

också upp studien om de sju barnen som jag nämnt ovan. ”Dagens förskolebarn är födda mitt in i 

denna praktik. De har aldrig upplevt något annat” (Fast, 2011:229). Hon poängterar att barnens 

erfarenheter och kunskaper i samband med datorer togs emot på olika sätt i de olika förskolorna 

men att det samtidigt inte går att undkomma att barnen lever i ett samhälle där ny teknologi ständigt 

används (a.a).  

4.5. Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Lev Vygotskij (1896-1934), forskare och pedagogisk teoretiker hade teorier som byggde på att det 

är den sociala interaktionen som leder till förändringar i barns sätt att tänka. I hans bok: Tänkande 

och språk (2010) kan man läsa hur han utförde många olika experimentella studier och teorier. 

Resultaten av dessa visade på att det var läraren som genom vetenskapliga begrepp skulle styra 

eleven mot en högre nivå (Vytoskij, 2010). Vygotskij (2010) skrev att tanken och ordet inte har ett 

inbyggt samband utan det sambandet uppstår, förändras och växer sig större genom hela 

utvecklingsförloppet. I boken: Boken om pedagogerna skriver Roger Säljö, professor i pedagogik 

vid Göteborgs universitet att Vygotskij menade på att det fanns fysiska och psykologiska redskap. 

Till de fysiska redskap räknas allt som människan skapat för att använda i praktiska sammanhang, 

tillexempel: penna, papper och i nutid även datorn. De psykologiska redskapen menade Vygotskij 

var kommunikationsverktyg såsom: alfabetet och siffersystemet. Det viktigaste i hans resonemang 

kring de psykologiska verktygen var språket. Vygotskij menade på att språket är väsentligt för att 

människor ska bli delaktiga i andras perspektiv och genom språkets interaktion mellan människor 

byggs det upp sociala erfarenheter (a.a).  
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4.6. Metoden ASL 

I metoden ASL är lärandet kopplat till samspelet mellan barn. Styrdokumenten för förskola och 

skola bygger till stor del på Vygotskijs teorier. Trageton är en metodutvecklare vars metod bygger 

på Vygotskij. Både Vygotskij och Trageton skriver om samspel och miljöns relevans för utveckling 

och lärande. I min undersökning kan jag se att mina informanter påvisar vikten av att barn lär av 

varandra och att språket har en betydande roll för detta. 

Arne Trageton (2003) forskare och pedagog vid högskolan Stord/Haugesund i Norge beskriver i sin 

bok med titeln: Att skriva sig till läsning - IKT i förskoleklass och skola ett stort forskningsprojekt 

om sina idéer kring hur datorn kan ersätta pennan i skolan. Hans metod kallas ASL: Att skriva sig 

till läsning. Trageton (2003) grundar sin metod i Vygotskijs teori kring att utveckling i första hand 

sker genom samspel med andra. Principen i Tragetons (2003) metod är att skrivning är lättare än 

läsning och att barn i sexårsåldern har svårt att skriva för hand. Han beskriver läroplanens innehåll 

mellan lek och IKT och förespråkar lekens betydelse i inlärningssyfte hos barn. Han skriver att IKT 

tolkas i läroplanen som ett hjälpmedel och inte som ett mål i sig. ASL metoden grundar sig i att 

redan vid skolstart ta reda på vilka bokstäver barnen kan. Detta gjordes med hjälp av ett 

bokstavstest som utgjorde vilka bokstäver barnen redan kunde och sedan fick de öva sig på de 

bokstäverna som de inte kunde. Det är viktigt att bokstäverna inte presenteras i alfabetisk ordning 

utan slumpmässigt. Första året får barnen arbeta med bokstavslekar, bokstavsräckor och invented 

spelling. I det sistnämnda får barnen arbeta fritt med att skriva bokstäver på tangentbordet och ljuda 

sig fram till egna ord. Med hjälp av datorn får barnen möjlighet att konstruera egna sätt att stava. 

Barnen ska leka med bokstäverna och skapa sig erfarenheter och samspel kring dem för att sedan 

börja skriva korta berättelser. Invented spelling kallas även för ”egen påhittad stavning”. Detta får 

en tydligare och mer varierad form när de skrivs i datorn jämfört med när man skriver för hand. 

Berättelsen blir på detta sätt mer logisk för barnet utifrån deras tänk. Barnen börjar med att skriva 

hela meningar, utan mellanrum. Med uppmuntran och stöd från läraren upptäcker barnen efter hand 

att det är enklare att läsa meningen i efterhand om den är  indelad i ord. Det vill säga mellanrum. 

Trageton (2003:71/72). När barnen skriver bokstavsräckor får de ta reda på hur många bokstäver de 

kan skriva på till exempel tre minuter. Barnen i undersökningen konstaterar att det går snabbt att 

skriva på datorn. Några pojkar ropar entusiastiskt: ”Vi trycker på alla knapparna”. Efter några 

minuter kommenterade pojkarna igen: ”Hundra sidor!” (Trageton, 2003:60). Bokstavsräckor utgör 

första fasen i maskinskrivningsutveckling. Lärprocessen utifrån de undersökningar Trageton (2003) 
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gjort går ut på att det ska vara roligt. Vid slutet av varje skolår gjorde man om testet för att se hur 

barnen utvecklat sin bokstavskunskap. Trageton (2003) skriver även om vikten av att barnen står 

upp när de arbetar vid datorn, detta för att de då kan röra sig mer fritt medan de skriver och 

turtagningen blir lättare när barnen kan ta sig runt datorn obehindrat. Han menar på vikten av att 

informera vårdnadshavare kring arbetssättet och poängtera att datorn används som ett arbetsverktyg 

och att det är inlärning av skrivning och läsning som ska stå i fokus. Barnen ska arbeta i par om två 

i syfte att de ska dra lärdom av varandra. 

4.7. Kritik mot metoden ASL 
Det finns de som är kritiska mot Tragetons arbetsätt. Mats Myrberg, professor i specialpedagogik 

och Ingvar Lundberg, professor emeritus i utvecklingspsykologi är två svenska forskare som är 

kritiska till Tragetons metod om att skriva sig till läsning. Maria Löfstedts skriver om deras kritik i 

artikeln: ”De har slängt läseböckerna” från 2008. Trageton säger: 

De projekt som Trageton hänvisar till har inte haft som syfte att studera effekter, och han har 
inte publicerat några resultat i vetenskapliga tidskrifter. Hans budskap, att man kan klara sig 
utan läroböcker, är direkt farligt (Löfstedt 2008).  

Löfstedt (2008) skriver att Myrberg menar på att de finns en skillnad på de äldre mer erfarna lärarna 

jämfört med yngre och mer oerfarna lärarna. Skillnaden menar han ligger i att de yngre lärarna är 

mer benägna att följa metodströmmen istället för att fokusera på eleverna och deras utveckling. I 

artikeln skriver hon även att Ingvar Lundberg menar på att eleverna inte får lära sig att forma 

bokstäverna när de skriver på datorn, Han lutar sig bland annat mot forskning som säger att minnet 

blir bättre när fler sinnen får aktiveras (a.a). 

Lundberg har skrivit boken: God skrivutveckling (2008). I den tar han upp att Tragetons metod 

blivit mycket uppmärksammad i Sverige. Han avråder inte lärare till använda metoden men varnar 

ändå för övertro av metodiken. Han menar på att med datorns program får man omedelbar 

feedback, texten är tydlig och redigeringsarbetet behändigt. Men han menar att skrivning på datorn 

förlorar en slags sensualitet som uppstår i handens formning av bokstäverna. Han säger även att: 

”Motoriken vid handskrift hjälper också till att prägla in minnesbilden av bokstävernas 

form” (Lundberg, 2008:96). I boken avstår han från att ta ställning till frågan om den första skriv- 
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och läsinlärningen ska ske genom datorn, han menar på att det ännu inte finns tillräcklig kunskap 

om de långsiktiga effekterna (a.a). 

I Mats Myrbergs första rapport från ”Konsensusprojektet” från 2003 skriver han att en skicklig 

lärare behöver behärska olika metoder, arbetssätt och material utifrån den enskilde elevens behov 

(Myrberg, 2003). Han anser att om man enbart använder sig av en ensidig metod innebär det risker 

för elevernas läs- och skrivutveckling (Myrberg, 2003). I Mats Myrbergs andra och avslutande 

rapport från ”Konsensusprojektet” från 2006 beskriver han att projektet tillkommit på grund av den 

oenighet som finns mellan forskare kring hur läsinlärning går till och hur läs- och skrivsvårigheter 

uppstår. Han skriver om lärarens professionalitet och vikten av att kunna ge eleverna en känsla av 

”kan själv”. Han menar på att detta är grunden för allt lärande. Han hävdar även att läraren inte kan 

ersättas med tekniska hjälpmedel utan menar på att språkutveckling sker i samband med 

kommunikation mellan människor och ska bygga på gemensamma upplevelser (a.a). Myrberg 

(2006) skriver också om vikten av lärarens närvaro för att eleverna ska förstå sammanhang i sin 

språkträning (Myrberg, 2006). 

Lundberg menade att det ännu inte finns tillräcklig kunskap kring de långsiktiga effekterna av skriv- 

och läsinlärningen genom datorn. En annan professor som hävdar vikten av att vara kritisk är: Bo 

Dahlblom, professor i informatik. I en artikel med titeln: ”Vi får den framtid vi förtjänar” skriver 

Peter Wernbom att Dahlblom anser: ”Det viktiga är alla blir delaktiga. Ett samhälle som ställer vissa 

grupper utanför har misslyckats” (Wernbom). Han skriver vidare att den IT-tekniska utvecklingen 

formar och förändrar vårt samhälle i snabb takt och påverkar hela vår vardag. Han är positiv till 

möjligheterna kring IT men menar samtidigt på att vi ska vara källkritiska och se på utvecklingen 

med vuxna ögon (a.a). 

5. Resultat 

Här kommer jag att presentera resultaten av de tre intervjuerna. Jag kommer att visa på likheter och 

olikheter mellan de olika svaren. Jag vill lyfta fram informanternas röster så mycket som möjligt för 

att i nästa steg koppla deras svar till min bakgrundsdel kring IKT.  
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5.1. Presentation av informanterna 

Trots att informanterna arbetade inom samma förskoleområde så skilde sig svaren ändå åt i vissa av 

frågorna. Pedagogerna har jag som nämnt innan valt att kalla: Frida 31 år, Eva 55 år samt Sandra 43 

år. Här kommer först en kort presentation om informanternas erfarenheter och inställningar till IKT. 

Frida är en relativt nyexaminerad förskollärare. Hon har lång erfarenhet av att arbeta i förskolan och 

fick direkt IKT ansvaret på alla fyra avdelningar. Hennes inställning till detta ansvar var dubbelt 

eftersom hon ansåg att anledning var att hon var ung och nyutbildad. Hon beskrev det mer som att 

det inte fanns något alternativ för henne att säga nej. Däremot är hon intresserad av IKT och ser det 

som ett bra arbetsverktyg.  

Jag känner lite att jag blivit inslängd i att vara it-ansvarig på hela förskolan när jag var helt ny. 
Har gått typ en mac utbildning och vad har jag gått mer? Inte iMovie för där har jag chansat lite 
men det förutsattes lite att jag är ung och därför kan jag, lite så (Frida). 

Eva har arbetat länge som dagbarnvårdare i samma kommun men har nyligen utbildat sig vidare 

även hon. Med den erfarenheten hon hade med sig sedan tidigare fick hon efter utbildningen ett 

annat perspektiv och en ny känsla av yrkesstolthet. Eva är en engagerad och nyfiken pedagog som 

är mestadels positiv till IKT. Hon anser att det finns mycket att lära och är villig att testa det mesta 

inom teknikens områden. Hon är även positiv till att använda iPads som arbetsverktyg och skulle 

vilja arbeta mer efter barnens egna intressen än vad hon gör nu. Eva säger: ”Jag skulle vilja jobba 

mycket mer med iPads för det är ju där våra barn befinner sig, de är deras teknik och deras värld ser 

ut så”. Däremot är hon kluven till att kommunen satsar så hårt utan att förankra det ordentligt ute i 

förskolorna. ”Jag tycker att vi har fått väldigt mycket möjligheter till utbildning men sen har man 

kanske inte möjligheter att gå på dom”. Hon anser att det borde finnas mer tid för diskussioner i 

arbetslaget om hur arbetet med IKT ska se ut. Eva har ingen tidigare erfarenhet av att arbeta med 

IKT. 

Sandra är både utbildad fritidspedagog och förskollärare. Sandra har enbart arbetat i förskolan och 

säger att hon trivs bra med det. Hon har en mer avslappnad inställning till hur arbetet med IKT ska 

se ut. Hon förlitar sig på andra som är mer kunniga och anpassar arbetet efter bestämmelser från 

kommunen. ” Jag lutar mig mot att de som tycker att det är roligt arbetar mer med IKT än vad jag 

gör kanske”. Sandra anser sig ha kunskap om det nödvändigaste inom IKT. 
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5.2. Förutsättningar för IKT arbete 
Förutsättningarna för arbetet med IKT på dessa två förskolor finner jag relativt lika. Förskolorna 

ligger rent geografiskt nära varandra och pedagogerna har samma förskolechef. Alla 

tillsvidareanställda pedagoger i kommunen fick i höstas erbjudande om att få varsin Ipad mini att 

använda som dokumentationsverktyg i verksamheten. Övervägande antalet pedagoger tackade ja till 

detta och såg det som en chans att förenkla det systematiska kvalitetsarbetet. Detta verktyg skulle 

komplettera pedagogernas bärbara datorer och pedagogerna fick veta från kommunens it-pedagog 

att de nya iPad minisarna enbart fick användas av pedagogerna själva samt att de var avsedda för 

dokumentation i verksamheten. Det finns utöver pedagogernas dokumentationsverktyg tre Ipads per 

avdelning som är avsedda för barnen och de ska finnas tillgängliga för barnen att använda under 

hela dagen. Detta är på direktiv från kommunens it-pedagog, men av egen erfarenhet vet jag att 

detta allt för ofta inte följs ute på förskolorna. Eva anser att om det inte finns begränsningar av 

användandet så stör det barnens övriga lekar.  

Skulle vi låta det ligga Ipads ute på avdelningen som kan användas hela tiden hade det nog varit svårt 
att få barnen intresserade av annat. Jag vet många förskolor som inte använder de alls just nu för att de 
är osäkra på hur de ska göra? (Eva).  

Alla tre informanter var överens om att det inte fanns tid som är avsedd för just denna typ av 

diskussioner. ”Det finns ingen sådan tid för just IKT-arbete, det pedagogiska arbetet med Ipads. Den 

planeringstid vi har ska också rymma allt annat” säger Eva. Detta var en fråga som alla tre 

informanterna var överens om. Tiden att diskutera hur arbetet med IKT ska se ut verkar vara så gott 

som obefintlig. Precis som Eva menade på så ska den planeringstid som finns rymma allt inom 

verksamheten och frustrationen över detta kändes i alla tre intervjuerna. Sandra menar på att om det 

är något särskilt som behöver tas upp så får man göra det på möten där alla är samlade, men hon 

säger att det då krävs planerad avsatt tid för det. Frida som är IKT ansvarig menar istället att enda 

chansen till diskussion kring IKT är på särskilda möten. Frida säger: ”Ungefär två tillfällen per 

termin skulle jag säga, när man är på IKT råd. Det diskutas väldigt lite här”. Frida säger även att 

tiden för IKT inte prioriteras vilket hon anser att det borde i och med den nya läroplanen.  
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Informanterna har olika mycket erfarenhet och intresse av att arbeta med IKT tillsammans med 

barnen, de var dock överens om att det finns många fördelar med detta verktyg. Frida hade en tanke 

om att det används mer IKT i skolan och att vi därför ska följa samma linje och förbereda barnen 

inför detta.  

Jag tycker eller tror att i många skolor så ersätts mycket arbete med ipads. Jag tycker att det ska 

vara 50/50 med datorer och ipads kontra att vara utan, just för att det är så stort och kommer ta 
över mer och mer. Men sen får man ju inte glömma den andra biten heller (Frida). 

Frida pratar även om att våga ha tillit till barnens egen förmåga, hon tycker att barnen ska få styra 

mer själva över vad iPadsen kan användas till.  

5.3. Språkutvecklande och språkmedvetet arbete med IKT 
När jag frågade om hur de arbetar språkutvecklande och språkmedvetet med IKT som hjälpmedel 

blev samtliga informanter först tysta. Denna fråga krävde både tanke och fundering. Sandra ansåg 

att om inte tiden för reflektion och analys kring denna typ av arbete finns så är det svårt att arbeta 

medvetet med det i arbetslaget. ”Det blir lite från dag till dag utan någon direkt planering bakom 

den typen av aktiviteter”. Men hon ansåg ändå att det fanns goda möjligheter att arbeta med språket 

när man har Ipads tillgängliga. Detta ledde mig in på frågan om det är möjligt att arbeta 

språkutvecklande med ett verktyg som inte ges tid att diskuteras? Här svarade samtliga att de 

använder sig av appar i det syftet. Sandra sa: ”Jag tror man kan ha väldig nytta av appar som e 

inriktade just på språket, de e ett bra verktyg att använda sig av”. Även Eva kan se hur arbetet med 

iPads kan berika barns språkutveckling. 

Om man nu pratar språk, skriftspråk så finns det ju appar där man fyller i bokstäver och hör 
ljudet, de e ju språkstimulerande. Alla barn kan inte forma sina bokstäver och dom blir väldigt 
lyckliga när dom lyckas skriva någonting. Så sparar dom det när dom har skrivit sina och bästa 
kompisens namn och gör en skärmdump. Det tycker jag att få vara duktig när man egentligen 
inte med handen kan forma med pennan utan man faktiskt kan se att man kommunicerar, att de 
där krumelurerna faktiskt har en innebörd (Eva). 
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Jag frågade även informanterna om det fanns någon särskild pedagog som var utsedd till att ta reda 

på vilka appar som ska användas i förskolan. Trots att alla tre informanter arbetar i samma kommun 

och på samma enhet med samma förskolechef gick åsikterna isär. Frida tänkte så här:  

Det kanske e jag då men jag vet inte. Det kommer liksom nya verktyg och nya grejer och så ska 
det gå så fort när man ska testa nya innan man ens har hunnit med, lite så kan jag känna ibland, 
att man inte hinner (Frida).  

Eva ansåg att det var ett gemensamt ansvar att ta reda på vilka appar som ska användas och Sandra 

sa att det var it-pedagogen i kommunen som gör listor på vilka appar som ska finnas på iPadsen.  

I min undersökning ville jag även ta reda på om pedagogerna upplevde skillnad i sättet som barnen 

undersökte och pratade om ett visst ämne med varandra beroende på om de satt själva eller om det 

satt med en pedagog. Jag ville veta om de på något sätt kunde se om barnen lärde sig något utifrån 

arbetet med ”språkappar” och om svaren skilde sig åt beroende på om de satt själva med en kompis 

kontra att de satt med en pedagog. Svaren på detta skilde sig åt mellan de olika informanterna.   

Nä, men alltså de gillar ju den här med bokstäverna, det gillar de ju så att, sen är det ju svårt. Vi har 
ju inte analyserat att vissa kan många bokstäver p.g.a det eller om det är p.g.a annat 
språkstimulerande arbete som vi gör? alltså men jag tror säkert att det kan ha hjälpt, men nää inte 
vad vi kan se direkt så. Men visst det finns ju fördelar med att prata om vad man gör men jag tror 
att de kan ha lärt sig ganska bra själva för att apparna är oftast så enkla så att man inte behöver sitta 
med tycker jag (Frida). 

Frida berättade även att hon kunde uppleva det som att barnen tyckte man var tjatig ibland och att 

som pedagog kanske man tar bort det roliga när det ska vara pedagogiskt och reflekterande hela 

tiden. Evas erfarenhet av barnens arbete med iPads berodde mycket på hennes egna uppfattningar 

utifrån vad hon kunde se och höra från barnen när de vistades på förskolan. 

Min erfarenhet är att de har väldigt mycket sånt hemma och använder sina föräldrars telefoner och 
de använder iPads hemma. Många gör det och då spelar man på dom och dom spelen ska gå väldigt 
fort så att när de sitter själva har de inte samma tålamod. De vi tillför är att vi lugnar ner det hela 

�18



och så går vi tillbaka och uppehåller oss längre vid en app, och de sitter och hackar och drar och 
snabbt ska de gå. De e liksom de man har med sig ifrån spelen att allt ska gå så fort och därför e de 
inte heller så angelägna om att sitta med dom som dom egentligen ska. Så att det blir väldigt 
mycket  ett läromedel eller ett pedagogiskt hjälpmedel för oss tycker jag, det har kommit dit med 
barnen för sitter vi med så kan vi styra det mycket mer (Eva). 

Jag frågade även informanterna om de hade hört talas om Arne Trageton och hans metod: Att skriva 

sig till läsning. Samtliga hade hört talas om detta arbetssätt men ingen hade aktivt arbetat med det. 

Däremot pratade Eva om arbetet med den mångkulturella förskolan och hur man aktivt kan arbeta 

med detta tillsammans med barnen. 

En sak tänkte jag på, på våran avdelning så har vi ju ganska många andra språk. 
Där har vi ju sett en stor fördel för även om inte vi kan deras språk så kan vi på vissa appar byta så att 
den pratar de språket för vi e faktiskt skyldiga att jobba med de också, deras hemspråk. Och då kan vi 
se att barnen, dom barnen, för de har vi nyligen upptäckt det här att jobba på det sättet med den och 
dom blir väldigt glada när dom ser och sen blir det andra barnen väldigt nyfikna och på nått sätt blir 
det inte lika konstigt eller märkvärdigt att de här barnen pratar ett annat språk heller, för att alla 
barnen, åhh får vi höra när den säger de på de språket? och de språket? så de tycker ja faktiskt e en 
vinst! för som barnen, språkstimulerande. (Eva).  

Här ansåg alltså Eva att iPaden kunde vara till stor fördel i det mångkulturella arbetet på förskolan.  

5.4. Utbildning kring IKT 
Jag ville ta reda på om det erbjudits utbildningar eller på annat sätt getts information över hur och 

varför Ipads ska användas i verksamheten. Åsikterna gick isär något i denna fråga och min tolkning 

utifrån svaren beror delvis på det egna intresset hos pedagogerna och delvis på erfarenhetsgraden av 

IKT i allmänhet. Sandra menar att det finns utbildning att få om man är intresserad av att lära sig 

mer. Frida tycker att: ”Visst erbjuds utbildningar men det är på kvällstid och inte alltid man själv tar 

de tillfällena, kanske men jo det erbjuds ju, det gör det”. Även Eva håller med om att de fått väldigt 

många möjligheter och erbjudits många tillfällen till utbildning men att man inte alltid haft 

möjlighet att gå samt att utbildningarna främst syftat till det teoretiska och inte det praktiska.  
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Samtliga informanter var överens om att kommunens it-samordnare alltid finns tillgänglig för att 

svara på frågor och reda ut funderingar som finns i arbetslagen. Det har haft en betydande roll för 

hur långt förskolorna har kommit. Om det finns en drivande person som är angelägen om att alla 

ska få samma möjlighet till fortbildning och som engagerar sig på ett sätt som entusiasmerar 

kollegor så är det en fördel för arbetet med IKT. Sandra säger att it-samordanren i kommunen alltid 

finns tillgänglig för den som behöver hjälp. Frida anser även hon att det finns en bra samordnare 

som hon litar på. Frida uttryckte sig så här: ”Hon har bra koll så att jag litar på att det hon tipsar om, 

de apparna, att de är bra och sen är det ju upp till varje pedagog tycker jag att kolla, om det är en en 

lämplig app eller inte”. Även Eva anser att kommunens it-samordnare är aktiv och engagerad i 

arbetet med att föra IKT framåt hos pedagogerna i kommunen. Hon sa så här: 

Vi har ju en IKT pedagog i vår kommun som är fantastiskt duktig på att sprida information. Hon 
har ett eget forum i fronter, hemsidor och Facebook sidor och gud vet allt, hon finns överallt och 
är väldigt väldigt aktiv så genom henne tycker jag vi har fått fantastiska möjligheter (Eva). 

Alla tre informanters åsikter kring utbildning inom IKT i kommunen är att det har getts tillfällen 

men de har inte alltid har haft möjlighet att gå på dem. De är även överens om att det ges för lite 

diskussionstid i arbetslagen med hur man kan konkretisera arbetet med IKT i verksamheten. Alla tre 

informanter anser även att kommunens it-samordnare gör ett bra jobb med att försöka nå ut med 

information kring arbetssättet med IKT till så många pedagoger som möjligt.  

6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag utifrån frågeställningarna och det bakgrundsmaterial som jag plockat 

fram diskutera informanternas samt egna åsikter kring ämnet. Mina frågeställningar var:  

Vilka erfarenheter har pedagogerna med att arbeta språkutvecklande med ipads? 

Vad innebär dessa erfarenheter i praktiken för pedagogerna?  

Vilka för och nackdelar ser pedagogerna med språkutvecklande arbete med iPads? 

Hur har IKT införts i verksamheten? 
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6.1. Förutsättningar 
Kjällanders (2013) projekt ”appknapp” gick ut på att dokumentera barnens möten med iPads och ta 

reda på hur dessa påverkade pedagogernas it-kompetens. Kommunen som jag valde att utföra min 

undersökning i har satsat hårt på IKT som hjälpmedel för både pedagoger och barn. All 

tillsvidareanställd personal fick om de var intresserade varsin iPad mini att arbeta med i 

verksamheten. Detta har jag sett som ett positivt initiativ från kommunen då det blir lättare att 

sortera bland alla sina dokumentationer när man har det samlat på samma ställe. Även barnen har 

haft stor tillgång, rent teoretiskt till iPads. Det ska finnas tre stora iPads på varje avdelning i hela 

kommunen och de är avsedda för barnen. Just det antalet iPads per avdelning var även Kjällanders 

(2011) erfarenhet i projektet ”appknapp”. Hon såg att det vanligaste antalet iPads var en till tre per 

avdelning och att pedagogerna ofta lånade iPads av varandra för att ge möjligheten att färre barn 

kunde sitta vid varje iPad. Detta var inget som någon av informanterna tog upp och det samarbetet 

verkade inte finnas mellan avdelningarna i min undersökning.  Hur de användes och hur ofta de låg 

framme såg lite olika ut på de olika förskolorna. Eva menade på att om iPadarna skulle få ligga 

framme fritt hade det nog varit svårt för barnen att intressera sig för annat samt att hon visste flera 

förskolor som inte ens arbetade med iPads alls på grund av osäkerhet. Jedeskog (2000) skriver om 

hur pedagogernas egna intresse och motivation har betydelse för i vilken utsträckning datorn 

används. Detta anser jag hör ihop med Evas erfarenheter av den osäkerhet som finns inför arbetet 

med IKT. Av egen erfarenhet vet jag att det behövs en drivande pedagog som kan inspirera och på 

ett konkret sätt visa kollegor hur de kan arbeta med iPads tillsammans med barnen och för egen del. 

Finns det inte någon som driver på arbetet så är risken att verktyget inte används i den utsträckning 

som är möjlig. De barn som går i förskolan som ska vidare till förskoleklass visar ur min erfarenhet 

ofta ett stort intresse för skriftspråket. De gör sig är redo att ta klivet in i skolans värld och här finns 

det goda förutsättningar för pedagogerna att arbeta med IKT som verktyg. Trageton lyfter 

lekfullheten som en inlärningsmetod, något som jag tror mina informanter kan relatera till. I alla 

mina intervjuer framkom tidsbrist som ett återkommande inslag. Tid för diskussioner kring hur de 

ska använda IKT i verksamheten var bristande. Eva menade på att den tiden som finns ska rymma 

allt annat som behöver göras och skrivas. Jag tolkar detta som att det egna intresset för användning 

av dator och iPads är väsentlig för hur arbetet fortskrider. Finns inte intresset läggs ansvaret över på 

någon annan som är mer kunnig och nyfiken. Detta bekräftade Sandra som hade en mer avslappnad 

inställning till arbetet med IKT. Hon tyckte att de som vill och kan får ta ansvaret. I vårt 

styrdokument står det tydligt att det är förskollärarens ansvar att stimulera barnens intresse för 

teknik. Det var ingen av informanterna som pratade om läroplanen och ansvaret som faktiskt ligger 
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hos de enskilda pedagogerna. Jedeskog (2000) skriver om hur lärarrollen förändrats från att vara en 

tydlig frontfigur till att istället handla om att kunna leda och coacha eleverna till lärande. Det är 

möjligt att informanterna inte har fått till sig från kommunnivå att deras uppdrag förändrats. Det 

verkar som att det getts chanser till utbildning inom hur tekniken fungerar rent teoretiskt men jag 

fick uppfattningen att det praktiska arbetet inte fick samma utrymme i utbildningssyfte. Kan det 

vara detta som gör att arbetet med IKT för många känns svårt och oöverkomligt.  

Placeringen av verktygen är något som Djärf (2004) tar upp i sin avhandling där hon har observerat 

fyra förskoleavdelningar. Hon märkte i sina observationer att datorn hade en annan placering än de 

övriga materialet på förskolan. Den stod ofta i ett hörn utanför rummen inne på avdelningarna. I 

kommunen som jag gjort min undersökning i finns det inga stationära datorer utan enbart bärbara 

laptops samt iPads. Ändå göms de undan för att pedagogerna känner osäkerhet inför arbetet med 

dem. Jag arbetar själv som IKT-pedagog i denna kommun och får känslan av att det satsas hårt på 

IKT och pedagogerna får tillgång till alla konkreta verktyg som behövs för att driva arbetet med 

IKT framåt. Varför är det så svårt. 

6.2. Språkutvecklande och språkmedvetet arbete med IKT 
Sandra ansåg att iPads med fördel kunde användas i arbetet med språket. Samtliga informanter var 

överens om att tiden för reflektion och diskussion kring IKT nästintill var obefintlig och detta 

gjorde mig nyfiken på om det är möjligt att arbeta språkutvecklande med IKT som stöd utan 

diskussionstid? Samtliga informanter sa att de använder sig av appar när de ska arbeta 

språkmedvetet tillsammans med barnen. Eva pratade om bokstäver och att de barn som inte kan 

forma bokstäver för egen hand blir väldigt glada när de med hjälp av olika skrivappar lyckas forma 

bokstäver till ord som andra kan läsa. Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) har studerat när 

barn använder sig av ordbehandlingsprogram och skriver att barnen själva såg fördelar med att 

använda datorn. De kunde enkelt ändra i texten och sudda smart när det blev fel. Eva anser även att 

det är en fördel att barnen får känna sig duktiga när de ser att krumelurerna de skriver faktiskt 

betyder något och att någon kan läsa vad det står. 

Tragetons (2003) metod: Att skriva sig till läsning hade samtliga informanter hört talas om men 

ingen hade aktivt arbetat med det i verksamheten. Evas arbetssätt som gick ut på att barnen använde 
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sig av iPads när de ville formulera ord kan kopplas till Tragetons (2003) teorier kring inlärning. Han 

menar på precis som Eva säger att yngre barn har svårt att formulera ord med handen. Trageton 

poängterar även vikten av att få leka fritt med bokstäverna på datorn för att skapa ett fortsatt 

intresse för läs och skrivinlärning. Frida säger att barnen gillar att skriva bokstäver men hon vet inte 

om det beror så mycket på hennes sätt att tänka och agera. Hon kunde dessutom känna att barnen 

tyckte att det störande när hon var med, hon upplevde att det ibland blev för pedagogiskt och tjatigt 

när det skulle reflekteras över allt hela tiden. Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001) anser att 

barn lär av varandra och tar till sig information som de sedan kan använda i eget syfte. Vygotskijs 

teorier bygger också mycket på samspelet mellan varandra och poängterar att genom språkets 

interaktion mellan människor byggs det upp sociala erfarenheter. Även Trageton (2003) är av 

åsikten att barn lär av varandra. Frida menade även på att apparna är såpass enkla att barnen kan 

sitta själva ihop med en kompis och att barnen drar lärdom av varandra på detta vis. Jag kan dock se 

en viss fara med att förlita sig på enbart appar som arbetsmetod. Det finns många bra appar att 

använda sig av men utan en närvarande pedagog är jag osäker på om resultatet av arbetet blir som 

det var tänkt. Petra Petersen (2014) menade på: vikten av att projektet har ett syfte för att uppnå 

plattans fulla potential. Vi borde alla ställa oss frågan: Vad är det vi vill uppnå?  Innan vi startar 

arbetet med iPads och appar: 

Evas erfarenhet kring IKT var även att barnen använder sig mycket av det hemma. Hon menar på 

att de spelar på sina föräldrars telefoner och använder iPads hemma. Hennes roll som pedagog är att 

dra ner tempot och låta barnen arbeta en längre stund med samma app. Att använda sig av barnens 

egna erfarenheter är något som Björklund tar upp i sin avhandling: Att erövra litteracitet (2008). 

Hon menar på vikten av barnens egna erfarenheter när det kommer till att uppfatta och ta till sig 

texter i böcker. Detta kan jag koppla till erfarenheten av IKT användning i hemmet. Att ta till sig de 

barnen redan kan och är intresserade av ser jag som en förutsättning för fortsatt arbete. När jag läser 

transkriberingarna och resultatet av informanternas svar tycker jag ändå att det är övervägande 

positivt respons med att använda IKT i förskolan från deras sida.  

Frida och Eva tog även upp vikten av att man inte får glömma att iPads ska vara ett material att 

använda sig av precis som allt annat på förskolan. Allt går snabbt med datorer och iPads. Lundberg 

(2008) menar på att barnen får omedelbar feedback och att det ser snyggt ut när man skriver. Eva 

tog ju upp att hon vill vara med för att bromsa barnen och låta arbetet ta lite tid. Lundberg (2008) 
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säger att med den snabba reaktionstiden som uppstår vid datorn kan man gå miste om den 

sensualitet som uppstår i handens formning av bokstäverna. Han menar också på att minnet blir 

bättre när man skriver för hand. Frida hävdar även hon att man inte får glömma denna andra bit, 

detta tolkar jag som att de känner sig lite osäkra på hur mycket tid de vill att barnen ska sitta med 

iPadarna. Tiden som barnen spenderar framför en skärm, vare sig det är på en dator eller en iPad är 

något som jag tror många vårdnadshavare har åsikter om. Vilka föreställningar har de? Hur mycket 

sitter barnen hemma med någon typ av teknik? Det hade varit intressant att lyfta vårdnadshavarens 

delaktighet i arbetet med IKT på förskolan. Jag vill återgå till tidigare stycke där Trageton (2003) 

pratar om vikten av att informera vårdnadshavare kring arbetssättet och poängtera att datorn 

används som ett arbetsverktyg och att det är inlärning av skrivning och läsning som ska stå i fokus. 

Hur mycket information om vårt arbetssätt kring IKT och språkinlärning får våra vårdnadshavare ta 

del av och på vilket sätt kan detta samarbete utvecklas? Vilka erfarenhet har det enskilda barnet med 

sig hemifrån? Detta är frågeställningar som jag hade velat ta reda på mer om.  

Petersen (2013) arbetar med ett forskningsprojekt som bygger på språket med IKT som hjälpmedel. 

Hon vill ta reda på om lärplattan kan användas som en resurs för att skapa meningsfulla aktiviteter 

för finsktalande barn i svenska förskolor. Ett program som de använt sig mycket av är tillexempel 

Skype och appar med digitala böcker. Både Skype och digitala böcker har använts i de förskolorna 

jag gjorde min undersökning på. Eva berättar att hon på sin avdelning har många barn med annat 

modersmål än svenska. Hon säger att det finns appar som kan översätta språket så att vi även kan 

arbeta med deras hemspråk, vilket hon menar att vi är skyldiga att göra. Hon berättar även att de har 

funderat på att använda Skype i syfte att kunna prata med barnens släktingar eller föräldrar på deras 

hemspråk via datorn eller iPaden. Detta har de ännu inte gjorts men de hade börjat pratat med 

barnen om det och fått positiv respons från dem. En annan app som är vanlig i förskolan är skolstil. 

Skolstil har ett skrivbord jämfört med det man finner på datorn och barnen får orden och 

bokstäverna de skriver upplästa av en talsyntes. Skolstil användes av samtliga informanter.  

6.3. Utbildning kring IKT 
En annan av mina frågeställningar var ifall pedagogerna fått utbildning och fortbildning inom 

området IKT. Jag hade redan en egen uppfattning om detta innan intervjuerna eftersom jag arbetar i 

samma kommun. Mina föreställningar skilde sig dock något från mina informanters. Alla tre 
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informanterna ansåg att utbildning gavs regelbundet men att det ofta låg på kvällstid och då var det 

inte säkert man kunde gå. På frågan vem som var ansvarig för vilka appar som skulle användas 

skildes svaren åt. Frida trodde att det var hennes ansvar som IKT ansvarig medan Eva ansåg att det 

var ett gemensamt ansvar över avdelningarna. Sandra sa att det var it-pedagogen i kommunen som 

hade ansvar för vilka appar som skulle användas på iPadarna. Alla tre informanter var överens om 

att den person som hade huvudansvaret för IKT i kommunen alltid fanns tillgänglig för frågor och 

funderingar som de hade. De var även överens om att det hade en betydande roll för hur det 

fortsatta arbetet med IKT skulle komma att se ut. Min egen föreställning angående 

utbildningstillfällen inom IKT i den berörda kommunen är att det handlar mycket om att visa eget 

intresse. Är man som pedagog intresserad av att få lära sig mer finns den chansen men då krävs det 

engagemang. Det finns många olika forum där det läggs ut information angående tekniken. Det som 

jag kan hålla med de andra om är att konkreta tips på hur IKT-verktygen ska användas saknas. Även 

här är det det egna intresset och initiativet som styr hur mycket hjälp man som pedagog kan få.  

7. Sammanfattning och vidare forskning 

Utifrån pedagogernas svar och min egen erfarenhet i samband med forskning anser jag att det med 

fördel kan användas IKT som stöd för språkutveckling. Däremot ska man som pedagog vara kritisk 

och försöka se till den enskilda individens behov. I min undersökning framkommer hur viktig 

relationen mellan elev och lärare är för att kunna ta till sig språkinlärning och att tekniken inte kan 

ersätta läraren utan istället kan vara ett komplement som passar i vissa sammanhang. I mitt resultat 

kan jag se ett stort behov av att arbetslagen behöver få tid att konkretisera arbetet med IKT. 

Utbildningstillfällen har det funnits men tiden för att skapa ett gemensamt förhållningssätt kring 

språkarbete med IKT har saknats. Att arbeta med appar i språkutvecklingssyfte var något som 

framkom tydligt av samtliga informanter men det märktes tydligt att det inte fanns något 

gemensamt beslut i arbetslagen kring vilka appar som skulle användas samt hur.  

Det skulle vara intressant att ta reda på hur andra länder arbetar språkutvecklande med IKT som 

hjälpmedel. Är vi i Sverige unika med vårt sätt att tänka kring yngre barns kompetens? Det som 

även kommer vara intressant att följa är vad arbetet med  IKT i språkutvecklingssyfte kommer att få 

för konsekvenser i framtiden, jämfört med det mer traditionella inlärningsmetoderna. Kommer det 
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synas en tydlig skillnad på arbetsmetoder och resultat i förskolan och skolan om tjugo år jämfört 

med för tjugo år sedan? 

8. Avslutande reflektion 

Huruvida det ska användas IKT i förskolorna är ett beslut som pedagogerna inte kan vara med och 

påverka. Det beslutet tas i högre instanser på kommunnivå. Det jag kan se i min undersökning är att 

det finns en positiv inställning till att arbeta språkutvecklande med IKT som hjälpmedel. 

Pedagogerna var intresserade av ämnet men kändes aningen stressade över allt arbete och ansvar 

som läggs på dom.  

Det finns mycket pågående forskning kring huruvida barn kan hjälpas i sin språkutveckling utifrån 

ett it samhälle. Jag tror att arbetet med IKT kan utvecklas i förskolan men det kräver tid och 

reflektion i enskilda arbetslag, samt att det är viktigt att alla känner sig delaktiga. Osäkerheten inom 

detta område i förskolan tror jag inte är ovanlig och fokus borde ligga på konkretisering i 

verksamheten. Barnen är uppväxta i ett it-samhälle medan vuxna ska försöka lära sig något nytt som 

inte kommer naturligt på samma sätt som för barnen. I denna studie är jag väl medveten om att mitt 

bakgrundsmaterial nästan enbart innehåller forskning ifrån Sverige och Norge. Det har varit otroligt 

svårt att hitta utländska forskningsresultat kring just ämnet IKT och språk. Som jag kommenterat 

innan så finns det mycket pågående forskning och många har åsikter inom ämnet. Jag hoppas på att 

få se mer avslutade forskningsresultat inom kort. Både ifrån Sverige och ifrån övriga världen.  

�26



9. Källförteckning 

9.1. Icke-elektroniska källor 

Alexandersson, Mikael, Linderoth, Jonas & Lindö, Rigmor (2001). Bland barn och datorer: 

lärandets villkor i mötet med nya medier. Lund: Studentlitteratur 

Fast, Carina (2011). Att läsa och skriva i förskolan. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Fast, Carina (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva: familjeliv och populärkultur i möte med 

förskola och skola. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2007:165- 

Forssell, Anna (red.) (2011). Boken om pedagogerna. 6., [omarb.] uppl. Stockholm: Liber 

Jedeskog, Gunilla (2000). Ny i klassen: förhållandet mellan lärarroll och datoranvändning 

beskrivet i internationell forskning. Solna: Ekelund 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

Lundberg, Ingvar (2008). God skrivutveckling: kartläggning och övningar. 1. uppl. Stockholm: 

Natur och kultur 

Trageton, Arne (2005). Att skriva sig till läsning: IKT i förskoleklass och skola. 1. uppl. Stockholm: 

Liber 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

�27



Vygotskij, Lev Semenovič (2001). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos 

Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur.  

9.2. Elektroniska källor 

Björklund, Elisabeth. (2010). Att erövra litteracitet. Små barns kommunikativa möten med 

berättande, bilder, text och tecken i förskolan. Göteborgs universitet.  

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/18674/1/gupea_2077_18674_1.pdf. (Hämtad 150508) 

Björlund, Elisabeth. (2011). Hur kan förskolan bidra till barns språkutveckling?. Skolverket.  

Tillgänglig på internet: http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/

spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/hur-kan-forskolan-bidra-till-barns-

sprakutveckling-1.157367   

(Hämtad 2015-04-14) 

Härryda kommun 2011-2013. 

Tillgänglig på internet: http://www.harryda.se/download/

18.58ac52a713a5c801848800040560/1361459859210/IKT-planförskolaochskola2011-13.pdf). 

(Hämtad 2014-08-02) 

Jämterud, Ulf. (2013). Surfplattan blir deltagare i leken. Skolverket. 

Tillgänglig på internet: http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-

skolan/relationer-larande/surfplattan-blir-deltagare-i-leken-1.205047. (Hämtad 2014-09-3 

Kjällander, Susanne. (2012). Appknapp– Peka, lek & lär i förskolan. 

Tillgänglig på internet: http://appknapp.se/slutrapport/SV_rapport_appknapp_slutversion.pdf 

�28

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/18674/1/gupea_2077_18674_1.pdf
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/hur-kan-forskolan-bidra-till-barns-sprakutveckling-1.157367
http://www.harryda.se/download/18.58ac52a713a5c801848800040560/1361459859210/IKT-planf
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/relationer-larande/surfplattan-blir-deltagare-i-leken-1.205047
http://appknapp.se/slutrapport/SV_rapport_appknapp_slutversion.pdf


(Hämtad 2015-05-15) 

Leijon, Marie. (2013). Datorplattor resurs för kommunikation i förskolan. Skolverket. 

Tillgänglig på internet: http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-

skolan/relationer-larande/datorplattor-resurs-i-forskolan-1.190874. (Hämtad 2014-09-30) 

Ljung-Djärf, Agneta (2004). Spelet runt datorn: datoranvändande som meningsskapande praktik i 

förskolan. Diss. Lund : Univ., 2004 

Tillgänglig på internet: http://www.lub.lu.se/luft/diss/soc_486/soc_486.pdf 

(Hämtad 2015-04-14) 

Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442. (Hämtad 2014-09-30) 

Lärcentret 7.4. (2014). Tillgänglig på internet: http://web.abo.fi/lc/guider/appar_definition.pdf 

(Hämtad 2015-05-25) 

Löfstedt, Maria. (2008). De har slängt läseböckerna. 

Tillgänglig på internet: http://spraktidningen.se/artiklar/2008/02/de-har-slangt-lasebockerna. 

(Hämtad 2015-04-14) 

Myrberg, Mats. (2003). Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och 

skrivsvårigheter. Tillgänglig på internet: http://www.skoldatatek.se/dmd/konsensus2003.pdf  

(Hämtad 2015-04-14) 

Myrberg, Mats & Lange, Anna-Lena (red.) (2006). Identifiering, diagnostik samt 

specialpedagogiska insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter: Konsensusprojektet. 

Härnösand: Specialpedagogiska institutet 

Tillgänglig på Internet: http://www.skoldatatek.se/dmd/konsensusprojektet2006.pdf 

(Hämtad 2015-05-20) 

�29

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/relationer-larande/datorplattor-resurs-i-forskolan-1.190874
http://www.lub.lu.se/luft/diss/soc_486/soc_486.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442
http://web.abo.fi/lc/guider/appar_definition.pdf
http://spraktidningen.se/artiklar/2008/02/de-har-slangt-lasebockerna
http://www.skoldatatek.se/dmd/konsensus2003.pdf
http://www.skoldatatek.se/dmd/konsensusprojektet2006.pdf


Pedagog Huddinge. Tillgänglig på internet: http://www.pedagoghuddinge.se/forskola/larplattor-gor-

barnen-stolta-over-sitt-sprak/  

(Hämtad 2015-05-24) 

Petersen, Petra. (2014). Digitalisera-Revitalisera. Ett forskningsprojekt där lärplattor används för 

att revitalisera det finska språket i Huddinges förskolor.  

Tillgänglig på internet: http://pedagoghuddinge.srv270.bluerange.se/wp-content/uploads/2014/07/

drrapport.pdf 

( Hämtad 2015-05-08) 

Skolverket. (2011b). Lesson study och Learning study samt IKT i matematikundervisningen. 

Tillgänglig på internet: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok

%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2723.pdf%3Fk%3D2723.  

(Hämtad 2015-05-25) 

Tabletportalen. http://www.tabletportalen.se/vad-ar-en-surfplatta/ Hämtad 2015-05-25) 

Vetenskapsrådet. (2009). Forskning pågår - förskola [Elektronisk resurs] : aktuell 

utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet. 

Tillgänglig på internet: http://www.vr.se/download/18.ead945b11f699b5085800023878/Forskning

+pågår+-+förskola.pdf 

(Hämtad 2015-05-05) 

Wernbom, Peter. Vi får den framtid vi förtjänar.  

Tillgänglig på internet: http://www.alba.nu/Alba1_97/Dahlbom.html  

(Hämtad 2015-04-15) 

�30

http://www.pedagoghuddinge.se/forskola/larplattor-gor-barnen-stolta-over-sitt-sprak/
http://pedagoghuddinge.srv270.bluerange.se/wp-content/uploads/2014/07/drrapport.pdf
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2723.pdf%3Fk%3D2723
http://www.tabletportalen.se/vad-ar-en-surfplatta/
http://www.vr.se/download/18.ead945b11f699b5085800023878/Forskning+p%C3%A5g%C3%A5r+-+f%C3%B6rskola.pdf
http://www.alba.nu/Alba1_97/Dahlbom.html


10. Bilagor 

10.1.Bilaga 1 — Följebrev 

Följebrev till informant: 

Språkutveckling med iPads i förskolan - 
Pedagogers tankar och erfarenheter kring att arbeta med iPads för att stimulera 

språkutveckling och språkmedvetenhet. 
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Hej! 

Mitt namn är Sarah Westberg. Jag är en blivande förskollärare och befinner mig just nu på min sista 

termin i utbildningen och har nyligen påbörjat mitt examensarbete. Arbetet kommer att handla om 

hur pedagoger arbetar och tänker kring språkutveckling med hjälp av IKT i förskolan. Syftet med 

undersökningen är att jämföra olika förskolors och pedagogers erfarenheter kring att arbeta med 

iPads i ett språkutvecklande perspektiv. Jag är även intresserad av att ta reda på vilka fördelar samt 

eventuella nackdelar som du kan se i arbetet med iPads. 

För att kunna göra denna undersökning vill jag intervjua pedagoger som arbetar i förskolan, i första 

hand i arbetet med de äldre barnen. Jag beräknar att intervjun kommer att ta ungefär en halv timme 

och för att inte missa någon information kommer jag att spela in den. Om du inte vill svara på 

någon fråga eller avbryta intervjun är det ok utan att motivera varför. Några namn eller information 

som kan identifiera personer kommer inte att synas i arbetet.  

Jag hoppas att det kommer bli en givande intervju för båda parter och om du kan tänka dig att ställa 

upp på en intervju vore jag jätte tacksam.  

Mvh: Sarah Westberg 

10.2.Bilaga 2 — Intervjufrågor 

Intervjufrågor: 

Hur mycket tid får du till att diskutera hur arbetet med iPads ska se ut i verksamheten? 

Har du fått möjlighet till utbildning inom detta område? 

Vem har ansvar för att bestämma vilka appar som ska användas? 

Har ni erfarenhet av att arbeta med språkstimulerande appar? 

Vad anser ni att barnen lär sig genom att arbeta med ”språkutvecklande appar”? 

Tror du att barnen lär sig lika mycket eller samma sak om de sitter själva kontra om de sitter med en 
pedagog? 

Vilka fördelar upplever ni att det finns i arbetet med iPads i förskolan?  
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Upplever ni att det finns ett motstånd kring arbetet med iPads, om så är fallet vad tror du att det 

beror på?  
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